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Het autoritair etatisme

door P. Meys

In de meeste westerse landen is er sprake van een toenemende invloed van de

staat op het sociale en ekonomische leven. De staat intervenieert steeds in-

tensiever in de ekonomie, die in een diepe krisis verkeert.

Dit heeft tot veel diskussie geleid over de staat, zijn funkties en de grenzen

van staatsinterventie.

Wat echter de gevolgen van deze toenemende staatsinvloed zijn voor onze re-

presentatieve demokratie als een vorm van de kapitalistische staat, is slechts

zelden middelpunt van deze diskussie.

De grieks-franse marxist Nicos Poulantzas haeft daartoe een aanzet gegeven.

In zijn laatste boek L'Etat, le Pouvoir, le Socialisme heeft hij zijn ideeën

uiteengezet over de staatsvorm die naar zijn mening in de hoogst ontwikkelde

kapitalistische landen aan het ontstaan is. Hij noemt deze staatsvorm het

autoritair etatisme. In dit artikel zal ik Poulantzas' ideeën hieromtrent ex-

pliceren.

Kort gezegd is zijn redenering de volgende: de huidige ekonomische krisis heeft

geleid tot toenemende interventies van de staat in de ekonomie; door deze in-

terventies is de krisis meer dan alleen een ekonomische krisis; de reaktie van

de staat op de ekonomische krisis kan namelijk leiden tot een politieke krisis;

vervolgens kan een politieke krisis neerslaan in een krisis van de staat zelf;

het autoritair etatisme is nu zowel het resultaat als ook het antwoord van de

staat op de ekonomische krisis, een politieke krisis en een krisis van de staat.

Wat Poulantzas het autoritair etatisme noemt is dus een verandering van de vorm

van de westerse kapitalistische staat.Deze verandering van de staatsvorm b~~staat in

de transformaties van de zgn. staatsapparaten van de representatieve demokratie,

die uiteindelíjk zullen leiden tot een bureaukratisch centralisme.

Voordat ik op deze transformaties inga, zal ik eerst een uiteenzetting geven
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over de staat en de staatsapparaten en over de elementen van een politieke

krisis en een krisis van de staat.

1. Staat en staatsapparaten

De staatsapparaten zijn de belichaming van de funkties van de kapitalistische

staat. De specificiteit van deze funkties, te weten renressieve, (door de klas-

sieken van het marxisme ook wel zuiver Uolitieke 3enoemd), ideologische en eko-

nomische funkties, vraagt om een specialisatie van de staatsapparaten die deze

funkties vervullen. Op deze wijze kunnen we spreken van het repressieve staats-

apparaat (met o.a. de volgende instellingen: regering, leger, politie, rechter-

lijke macht, bureaukratie), de ideologische st.aatsapparaten (o.a. vakboiiden,

politieke partijen, onderwijs, rechterlijke macht, massamedia) en het ekono-

mische staatsapparaat (o.a. stichting van de arbeid, S.E.R., C.P.B.). Er is

sprake van het repressieve en het ekonomische staatsapparaat in het enkelvoud

omdat deze apparaten een zekere eenheid bezitten; een eenheid die bepalend is

voor de verhoudingen tussen de verschillende instellingen van deze staatsappa-

raten. De ideologische staatsapparaten in het meervoud bezitten daarentegen

elk een grotere en belangrijkere autonomie, zowel tegenover elkaar als tegen-

over het repressieve en ekonomische staatsapparaat.

De vorm van de kapitalistische staat wordt bepaald door een specifieke domi-

nantie-verhouding tussen de verschillende staatsapparaten en hun instellingen.

Zo werd de fascistische staat van Duitsland en Italië gekenmerkt door de do-

minantie van het ideologische staatsapparaat te weten de fascistische partij

en h~t repressirve staatsapparaat tc weten ae politieke politie. De militaire

diktaturen in Spanje, Portugal en Griekenland werden gekenmerkt door de domi-

nantie van het repressieve staatsapparaat van het leger.i) In de representa-

tieve demokratie neemt het parlement,dat samengesteld is uit politieke partij-

en en als zodanig een ideologisch staatsapparaat is, de dominante plaats in.

Op grond van de huidige rol van de staat in de ekonomie zijn de ekonomische

funkties van de staat dominant geworden ten opzichte van de repressieve en
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ideologische funkties. Dit roept aanzienlijke transformaties op van de staats-

apparaten van de representatieve demokratie en van de dominantie-verhouding

tussen de instellingen van de verschillende staatsapparaten. Deze transforma-

ties zijn noodzakelijk om de staatsapparaten aan te passen aan de nieuwe rol

van de staat.

Tussen en binnen de verschillende staatsapparaten en hun instellingen bestaan

tegenstellingen. Poulantzas ziet deze tegenstellingen als de weerspiegeling

van de tegenstellingen tussen de sociale klassen en de daarmee samenhangende

belangentegenstellingen. De staat moet dan ook niet opqevat worden als een

breukloos monolities blok maar als een verhouding, een machtsverhouding tussen

de klassen. De staat is doortrokken van klassentegenstellingen die op een spe-

cifieke wijze in zijn apparaten tot uitdrukking komen. De politiek van de staat

moet zodoende begrepen worden als de resultante van de klassentegenstellingen.

De staat zal hierbii op knrt.P tarmi -in kmm~rnmi cgcn awn rac r.nr7ei.?r','-.vt~ kl,~.,.~.-.,,
J'- C- ~

toestaan, om op langere termijn de dominantie van de heersende klasse(n) vei-

lig te stellen.

Uit deze kompromissen-politiek blijkt dat de staat relatief autonoom is ten

opzichte van de verschillende sociale klassen. De staat is dus geen instrument

van een bepaalde klasse of klassefraktie èn de staat is ook geen absoluut auto-

noom rationeel handelend subjekt dat boven de strijd tussen de klassen staat

en dat het algemeen belang beoogt.

Doordat in de kapitalistische produktiewijze geen sprake is van een organische

vervlechting van het politieke en het ekonomische,zoals dat in de pré-kapita-

listische produktiewijzen wel het geval was, heeft de kapitalistische staat

ook een specifieke relatieve autonomie ten opzichte van de ekonomie. In de ka-

pitalistische produktiewijze bezit de arbeider immers niet meer de produktie-

middelen. Hij is alleen nog in het bezit van zijn arbeidskracht, die tot (ruil)

waar is verworden. Dit heeft tot gevolg dat. de relaties tussen kapitaalbezit-

ters en arbeiders en tussen kapítaalbezitters onderling, met andere woorden de

relaties tussen alle warenbezitters, louter ruilverhoudingen worden en daardoor
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zuiver ekonomisch zijn. Er is een niet-ekonomische instantie noodzakelijk die

de algemene normen van het ruilverkeer vastlegt en afdwingt. Die algemene in-

stantie is de staat.

2. Politieke krisis en krisis van de staat.

Zozils gezegd kunnen de ekonomische maatregelen van de staat leiden tot een po-

litieke krisis.

Binnen de stadia en fasen die het kapitalisme doorloopt kunnen zich situaties

voordoen van opeenhoping en koncentratie van klassentegenstellingen die men

kan aanduiden als krisis. Een politieke krisis bestaat uit de specifieke situ-

atie van een dergelijke "verdichting" van klassentegenstellingen op politiek

niveau. Poulantzas noemt vier ~enerieke elenenten van een politieke krisis.

Deze vier elementen van een politieke krisís zijn permanent aanwezig in de re-

produktie van het kapitalisme. Ze leiden tot een daadwerkelijke politieke kri-

sis in een bepaald land op het moment dat deze elementen zich konkretiseren.

Het eerste element is de reaktie van de staat op de verscherpte tegenstellingen

binnen het blok-aan-de-macht. Hiermee wordt geen regeringskoalitie bedoeld.

Het blok-aan-de-macht is een komplex van klassen of klassefrakties waarbij in

een gegeven maatschappij de ekonomische en in laatste instantie ook de poli-

tieke macht berust. Deze politieke macht blijkt uit de ekonomische interventies

van de staat ten gunste van bepaalde klassen of klassefrakties van dit blok.

Tussen de klassen en klassefrakties die het blok-aan-de-macht vormen bestaan

tegenstellingen. Deze tegenstellingen uiten zich onder andere in de strijd om

de staatsmacht. De klasse of klassefraktie die de dominante rol verwlt binnen

het blok-aan-de-macht is de hegemonische klasse of klassefraktie. Zij bezit

uiteindelijk de staatsmacht en aan haar belangen beantwoordt de staat.
2)

Met de ontwikkeling van het monopoliekapitalisme in de twintigste eeuw wordt de

monopolistische burgerij de hegemonische klassefraktie van het blok-aan-de-macht.

De vorm waarin deze hegemonische klassefraktie zich voordoet is die van het fi-

nancíerskapitaal,dit wil zeggen de fusie tussen bankkapitaal, industrieel ka-



- 5 -

pitaal en handelskapitaal. Samen met het niet-monopolistísche industrie- en

handelskapitaal vormt het financierskapitaal in het ontwikkelde monopolie-

kapitalisme het blok-aan-de-macht. Binnen dit machtsblok speelt zich een strija

af zowel tussen de belangen van de niet-monopolistische burgerij en die van het

financierskapitaal als tussen de belangen van de verschillende frakties van het

financierskapitaal zelf.

De tegenwoordig verscherpte tegenstellingen binnen dit blok leiden tot een in-

stabiliteit en eisen een toenemende politieke stellingname van de staat. De

staat probeert de hegemonie van de klassefraktie van het monopoliekapitaal in

stand te houden. De huidige ekonomische maatregelen van de staat gaan steeds

meer in het voordeel werken van specifieke belangen van bepaalde kapitaalfrak-

ties m.n. die van het financierskapitaal ten koste van de belangen van andere

kapitaalfrakties, zoals de niet-monopolistische kapitaalfrakties. De tegen-

stellingen binnen het blok-aan-de-macht krijgen zodoende een politieke beteke-

nis, en worden een direkte faktor van een politieke krisis.

De toenemende tegenstellingen tussen de klassen en met name de tegenstellingen

binnen het blok-aan-de-macht koncentre.ren zich op een specifieke wijze in de

staat. Ze komen tot uitinq in de tegenstellingen tussen de verschillende stáats-

apparaten en de verschillende instellingen van de staatsapparaten en binnen

een instelling van het staatsapparaat en vo~ral binnen de bureaukratie. Wanneer

deze tegenstellingen zich verscherpen is er sprake van een krisis van de staat.

Het tweede element hangt samen met de interventie van de staat in een groot

aantal sektoren van het sociale en ekonomische leven. Het brengt met zich mee

dat de strijd van de "volksmassa's" in deze sektoren verregaand gepolitiseerd

wordt, juist omdat ze nu direkt tegenover de staat komen te staan. De steeds

sterker wordende interventies van de staat Len gunste van het monopolíekapitaal

leiden er eveneens toe dat de tot dan toe verduisterde binding van de staat met

het kapitaal voor de "volksmassa's" zichtbaar wordt. Het gevolg hiervan is dat

er een legitimiteitskrisis ontstaat. Deze gaat gepaard met het verloren gaaii

van een sociale konsensus die op vooruitgang en welvaart was gefundeerd en is
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daarmee een ideologisch effekt van de ekonomische krisís. Deze legitimiteits-

krisis en de genoemde politisering zijn belangrijke elementen van een politie-

ke krisis.

Het derde element heeft te maken met de toenemende rol van de staat ten gunste

van het buitenlandse kapitaal. Deze rol van de staat versnelt het proces van

de ongelijkmatige ontwikkeling van het kapitalisme in elk land waarin zich bui-

tenlands kapitaal reproduceert. Wanneer bepaalde regio's tot nieuwe groeipolen

worden gestimuleerd gaat dit ten koste van andere regio's, hetgeen kan leiden

tot breuken in de nationale eenheid. Opkomende regionalistische bewegingen met

een direkt politiek karakter in de verschillende westerse landen vormen aldus

een verder element van een politieke krisis.

Het vierde element van een politieke krisis heeft betrekking op de huidige rol

van de staat ten opzichte van de ekonomische krisis in enge zin. In de mate

waarin de staat intervenieert in de reproduktie van het kapitaal en in de mate

waarin de ekonomische krisis inherent is aan die reproduktie, probeert de staat

door zijn interventies het wilde aspekt var. de ekonomische krisis te beteugc~len.

Het wilde aspekt van de ekonomische krisis bestaat in de toenemende konkurren-

tie-strijd tussen de kapitalen, die leidt tot overproduktie, faillissementen

en werkeloosheid. De staat kan het wilde aspekt van de ekonomische krisis al-

leen beteugelen voorz.over hij van nu af aan de funkties op zich neemt die voor-

heen door deze "wilde krisís" zelf vervuld werden, terwijl hij in eerste in-

stantie slechts de sociale schade van de krisis beperkt probeerde te houden.

In feite is het zo dat de staat zich nu zelf belast met tret bevorderen van de

sluipende ekonomische krisis. De staat doet het daarbij voorkomen alsof de

voortdurende ekonomische krisis een politieke krisis is. Vanwege de verslech-

terde ekonomische situatie wordt de strijd van de "volksmassa's" tegen de in-

koherente ekonomische politiek van de staat heviger. Deze politisering is het

vierde element van een politieke krisis.

i:~~~i hol.itiukc krisi-c ~,nt.~lciat dus cig~~iilijk ~iLs antwoorcl v,in ~1~~ ~ :t,i,.il oY dc

ekonomische krisis. Kenmerkemd voor de kapitalistische staat is dat hij een
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politieke krisis in principe kan opvangen zonder dat deze politieke krisis

ook een krisis van de staat betekent. Het hoeft dus niet zo te zijn dat een

politieke krisis neerslaat in de staat en aldus noodzakelijk gepaard gaat met

verscherpte tegenstellingen tussen en binnen de staatsapparaten. Wanneer ech-

ter de huidige ekonomische krisis (nog) heviger wordt en wanneer er sprake is

van een toename van de generieke elementen van een politieke krisis, die kun-

nen leiden tot een krisis van de westerse staat, ontstaat er langzamerhand

een nieuwe kapitalistische staatsvorm, het autoritair etatisme.

3. Tr.ansformaties van de representatieve demokratie.

Het autorítair etatisme kan gezien worden als het antwoord van de staat ener-

zijds op de huidige (ekonomische) krisis, die hij met politieke middelen wil

bestrijden en anderzijds op een (politieke) krisis, die hij zelf inede veroor-

zaakt. Het autoritair etatisme is zowel het r.esultaat van het neerslaan van de

veranderingen van de klassenverhoudingen en van de generieke elementen van een

politieke krisis in de staat, als ook het antwoord van de staat om zich aan

deze veranderingen aan te passen en om zich te beschermen tegen de generieke

elementen van een politieke krisis.

Di.t antwoord van de westerse kapitalistisch~ staat houdt aanzienlijke trans-

formaties van de staatsapparaten van de representatieve demokratie in.

De volgende tien transformaties zijn volgens Poulantzas kenmerkend voor het

autoritair etatisme:

1. De enorme machtskoncentratie bij de uitvoerende macht ten koste van de macht

van de volksvertegenwoordiging, het parlement.

2. De organische samensmelting van de drie machten (wetgevende, uitvoerende en

rechterlijke macht) waarvan de overigens altijd imaginaire scheiding de

grondslag vormde van de burgerlijke demokratische staat.

3. Het versnelde tempo waarin de tradítionele politieke vrijheden van de burger

ten opzichte van de staatswillekeur aan banden wordt gelegd.

4. De versnelde neergang van de rol van de traditionele politieke partijen en
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de verschuiving van hun politieke-organisatorische funkties naar de bureau-

kratie van de staat - een proces dat de direkte politisering van dit staats-

apparaat met zich meebrengt. De bureaukratie vervult mede daardoor een be-

langrijke ideologische rol in de legitimering van de staatsmacht.

5. De toenemende aanwending van het staatsgeweld, in de zin van fysiek geweld

en tegelijk van symbolisch geweld~die gepaard gaat met een versterking van

de ideologische rol van die instellingen die traditioneel tot het repres-

sieve staatsapparaat behoren, vooral de politie, de rechterlijke macht c~n

de bureaukratie.

6. Het ontstaan van een nieuw netwerk van sociale kontrole.

7. Institutionele veranderingen ten aanzien van de werking van de wet eri het

juridische systeem.

8. De opdeling van elke instelling van de staatsapparaten enerzijds in zicht-

bare en formele netwerken en anderzijds in gesloten kernen diP strikt ge-

kontroleerd worden door de top van de uitvoerende macht. Bovendien ver-

schuift de plaats waar de werkelijke macht wordt uitgeoefend van de formele

netwerken naar de gesloten kernen. Deze verschuiving gaat gepaard met een

verandering van het beginsel van openbaarheid in dat van geheimhouding (tiet

bureaukratisch geheim).

9. De ontwikkeling van parallelle netwerken aan de top van het staatsapparaat,

die eenheid moeten brengen in de gesloten kernen van het staatsapparaat en

die hieraan leiding moeten geven.

10. Een sterke inkoherentie van de huidige politiek van de staat, zowel ten op-

zichte van de klassefrakties binnen het blok-aan-de-macht, als ten opzichte

van de onderdrukte klassen.3)

Ikre transformaties van ci~~ rc~preserrtati~~ve clumokratie xi jn ir~in ot mc~cr tc trer-

leiden tot de voornaamste kenmerken van het autoritair etatisme: het verval

van de funktie van de wetgevende macht en de versterking van de uitvoerende

macht. Dit verval en deze versterking gaan gepaard met de toenemende (politie-

ke en ideologische) rol van de staatsbureaukratie, die in de verdere explika-
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tie centraal zal staan.

4. Wetgevende macht en wet.

In de representatieve demokratie neemt het parlement als de zetel van de wet-

gevende macht en van de wet de dominante plaats in. De regering als de top

van de uitvoerende macht en de staatsbureaukratie worden gekontroleerd door

het parlement. Deze kontrole geschiedt door een normatief systeem van wetten

dat door de openbare opinie wordt gelegitimeerd. De dominante plaats van het

parlement is zodoende gefundeerd op algemene, universele en formele normen,

die de wezenlijke kenmerken van de moderne wet uitmaken. Het parlement is in

de representatieve demokratie ook de belichaming van de algemene wil, die

korrespondeert met de institutionalisering van de wet als de belichaming van

de algemene rede.

De neergaande konjunktuur vraagt om een toenemende staatsinterventie in de

ekonomie. Deze rol van de staat past echter niet meer ín een systeem van al-

gemene, universele en formele normen. Het gaat bij deze staatsinterventie or~i

speciale renelingen die afhankelijk zijn van de konjunktuur en van benaalde

belangen die door de staat vertegenwoordigd worden en die op korte termijn ge-

realiseerd moeten worden. Door deze rol van de staat en door de veelheid van

sociale en ekonomische problemen waarmee de staat steeds meer te maken krijgt,

verschuift het machtscentrum van het parlement naar de regering en naar de

bureaukratie. Deze verschuiving gaat gepaard met een verandering van de aard

van de wet en van de funktie van het parlement.

De door het parlement belichaamde legitimiteit waarvan voorheen het referentie-

kader de rationaliteit van de algemene wil was, wordt nu een legitimiteit die

gebaseerd is op de rationaliteit van het technokratisme. Dit wil zeggen dat de

staat het voorheen meer deed voorkomen alsof hij het algemeen belang beoogde

en zich nu veeleer voordoet als de belichaming van de innerlijke noodzakelijk-

heden van de produktie, de industrialisatie en de technische vernieuwing. Van

drager van de algemene wil wordt de staat nu een teckinische instantie. De "neu-



- 10 -

trale" rol van de staat is nu vooral gebaseerd op een technische legitimiteit.

Deze nieuwe vorm van legitimiteit wordt belichaamd door de regering en de bu-

reaukratie. Dit heeft tot gevolg dat de door het parlement aangenomen wetten

eerst dan in werking treden nadat ze zijn gekonkretiseerd en gespecificeerd

door de regering en de bureaukratie. Met andere woorden, de wetten treden

eerst dan in werking wanneer hun toepassingsmogelijkheden zijn geanalyseerd

door de regering en vooral door de bureaukratie, die dan tevens de mogelijk-

heid hebben om korrekties aan te brengen. Hierdoor verliest het parlement een

belangrijk gedeelte van zijn macht en verdwijnt voor het parlement praktisch

de mogelijkheid tot het maken van wetsontwerpen. De wetsontwerpen worden nu

direkt door de bureaukratie voorbereid. De door de bureaukratie ontworpen wet-

ten maken deel uit van de konkrete politiek van de staat op korte termijn en

ze passen niet enkel meer in de formele logika van het juridische systeem, dat

berust op de universaliteit van de norm en op de rationaliteit van de algemene

wil.

Het verval van het parlement en van de wet heeft aanzienlijke transformaties

van de werking van het institutionele systeem van politieke partijen tot ge-

volg. Deze transformaties hebben vooral betrekking op de partijen-aan-de-macht

in de meest ontwikkelde west-europese landen. De partijen-aan-de-macht zijn

die partijen die meestal deel uitmaken van een regering of die bij de wisse-

ling van een regering betrokken zijn: de traditionele sociaal-demokratische

partijen, de konfessionele partijen en de liberale partijen, met andere woor-

den de burgerlijke en klein-burgerlijke partijen.

We kunnen tegenwoordig in toenemende mate vaststellen dat de representatieve

verbindingen tussen de verschillende klassen en hun vertegenwoordigers op het

politieke toneel door middel van deze partijen niet meer zo sterk en ook niet

meer zo duidelijk is. In feite is er sprake van een partijenkrisis. De politie-

ke partijen zijn steeds minder in staat om de belangen van de verschillende

klassefrakties van het blok-aan-de-macht en van de andere klassen en klasse-

frakties op politiek niveau te organiseren. Deze organisatierol wordt nu over-
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genomen door de bureaukratie. In de verschillende afdelingen van de bureau-

kratie worden nu direkt de belangen van de verschillende klassen vertegen-

woordigd. Het ís daarbij vooral de top van de bureaukratie die zich opwerpt

als de organisator van de hegemonie binnen het blok-aan-de-macht en die de al-

gemene belangen van dit blok op langere termijn uítwerkt tot een door de re-

gering te voeren politiek. Door deze politisering van de bureaukratie wordt

het vaak moeilijk om een onderscheid te maken tussen enkel administratieve en

zuiver politieke beslissingen. De politieke partijen fungeren dan slechts als

overdrachtsorganen van die politieke beslissingen naar het volk. Ze doen vaak

alleen nog dienst als kanalen voor het doorgeven van informatie over de poli-

tiek, die de staat uitwerkt en uitvoert zonder verder nog een beroep te doen

op de politieke partijen. Door dit alles verkrijgt de bureaukratie een zekere

autonomie ten opzichte van de politieke partijen.

Het verbreken van de verbindingen tussen de klassen en de politieke partijen

gaat gepaard met het verbreken van de verbindingen tussen de afgevaardigden in

het parlement en de staatsbureaukratie. Voorheen was het zo dat de afgevaardig-

den, zich beroepend op hun autonome parlementaire recht ten opzichte van de

regering, onmiddellijk konden interveníëren in de bureaukratie. Deze interven-

tie geschiedde via allerlei niet-grondwettelijke kanalen, via een netwerk van

buiten-parlementaire verbindingen. De afgevaardigden waren ten opzichte van de

bureaukratie gezaghebbende gesprekspartners en bemiddelaars van individuele

belangen en eisen. Ze deden daarbij een beroep op het feit dat ze door het volk

waren gekozen en dat ze de legitieme vertegenwoordigers waren van de individu-

ele belangen die deel uitmaakten van het naLionale belang. De afgevaardigden

en de politieke partijen vertegenwoordígden het volk niet alleen in het parle-

ment maar ook tegenover de bureaukratie. De afgevaardigden hadden hierdoor mede

invloed op de beslissingen die door de bureaukratie werden genomen.

Door het autonoom worden van de bureaukratie ten opzichte van de politieke par-

tijen en de afgevaardigden in het parlement wordt de bureaukratíe nu direkt ge-

kontroleerd door de top van de uitvoerende macht, de minister-president, de
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ministers en de staatssekretarissen. Deze politieke kontrole is tegenwoordig

nog noodzakelijk geworden omdat de bureaukratie niet meer dát staatsapparaat

is dat zonder meer de politiek van de staat uitvoert. De bureaukratie werkt

nu namelijk niet alleen de politiek van de staat uit, maar wordt ook aktor

van de politiek van de staat.

5. Uitvoerende macht en bureaukratisch centralisme

De ekonomische belangen van de verschillende klassen worden, zoals gezegd,

veeleer door de bureaukratie, en vooral door de top, vertegenwoordigd en niet

meer direkt door de politieke partijen. Deze belangen worden door de bureau-

kratie omgezet in een te voeren politiek. De bureaukratie moet zodoende een

variabele kompromissenpolitiek uitwerken èn zorgdragen voor het instandhouden

van de hegemonie van het monopoliekapitaal.

De kontrolerende funktie van de top van de uitvoerende macht ten opzichte van

de bureaukratie gaat echter niet zonder slag of stoot. Er kunnen zich namel.ijk

tegenstellingen voordoen tussen de minister-president, de ministers, de staats-

sekretarissen, de top van de bureaukratie (de topambtenaren op de ministeries)

en zelfs binnen de hele staatsbureaukratie. Deze tegenstellingen beinvloeden

als zodanig de politieke beslissingen die de bureaukratie uitwerkt. De kon-

flikten tussen de regering en de bureaukratie hangen ook vaak samen met de

bureaukratische organisatie4)Kenmerkend voor deze organisatie is namelijk een

gebrek aan beweeglijkheid. Sommige sektoren van de bureaukratie passen zich

niet snel genoeg aan aan veranderingen in de konkrete politiek van de regering,

terwijl andere sektoren deze politiek juist uitwerken. Deze politiek vereist

echter~vanwege de huidige instabiele konjunktuur, een flexibel funktioneren vari

de bureaukratie dat voortdurend kompromisse;i toestaat.

Ondanks deze tegenstellingen doet de bureaukratie het nog steeds voorkomen

alsof zij de belichaming is van de industriële en technische vooruitgang. De

bureaukratie vertegenwoordigt enerzijds de belangen van het kapitaal op lan-

gere termijn en anderszijds presenteert ze deze belangen als algemene belangen,
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waardoor ze naast een politieke ook een ideologische orqanisatierol vervult.

Het klinkt misschien paradoxaal, maar het wordt voor de bureaukratie steeds

moeilijker om haar politisering te verbergen en het wordt voor het volk steeds

moeilijker om inzicht te krijgen in het doen en laten van de bureaukratie.

Juist vanwege die direkte politisering wordt de uitwerking van de politiek van

de staat een funktie van de bureaukratie. Dit gebeurt zodoende door een duis-

ter mechanisme van administratieve procedures, een mechanisme dat bijna niet

te kontroleren is door de publieke opinie. Men spreekt ook wel van het bureau-

kratisch geheim. Een gevolg hiervan is dat een elementair beginsel van de re-

presentatieve demokratie verloren gaat. Het beginsel van openbaarheid gaat na-

melijk verloren ten gunste van dat van geheimhouding.

De kritische en kontrolerende funktie van het parlement wordt daarmee ook

steeds verder ingeperkt. De huidige verschuiving van de regeringsverantwoor-

delijkheid van het parlement naar de top van de uitvoerende macht leidt tot

een aanzienlijke inkrimping van de macht van het parlement ten gunste van de

bureaukratie. Het gevolg van deze ontwikkeling is het autonoom worden van de

regering ten opzichte van het parlement en het ontstaan van een groeiende

kloof tussen de bureaukratie en de volksvertegenwoordiging. Dit kan leiden

tot een bureaukratisch centralisme als het kenmerk bij uitstek van het autori-

tair etatisme.

6. Verzwakking van de staat.

Tot slot kan gezegd worden dat het autoritair etatisme als antwoord van de

staat op de ekonomische krisis, een politieke krisis en een krisis van de staat

zelf, niet zonder meer een dírekte versterking van de staat is. Dit antwoord

kan ook een verzwakking van de staat inhouden. Vanwege de hevigheid van de

ekonomische krisis en een ekonomische politiek, die geen perspectíef biedt,

moet de regering en de bureaukratie namelijk tenslotte haar onvermogen om de

ekonomische krisis te bestrijden erkennen. Deze erkenning kan leiden tot een

verwijdering en zelfs tot een breuk tussen (een deel van) de regering en de
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(top van de) bureaukratie voor wat betreft de gevoerde en te voeren politiek.

Een andere oorzaak van een dergelijke breuk kan de aantasting van de traditio-

nele privileges van de leden van de bureaukratie zijn: de verminderde promo-

tiekansen, het zelf moeten gaan betalen van sociale premies (b.v. AOW), het

niet meer zeker zijn van een vaste arbeidsplaats.

Zoals gezegd kan de ekonomische politiek van de staat, die uitgewerkt wordt

door de bureaukratie, de krisis niet beteugelen. Een gevolg hiervan kan zijn

dat er níet alleen een breuk ontstaat tussen de regering en de top van de bu-

reaukratie maar dat er ook een diskrepantie begínt te ontstaan tussen de top

van de bureaukratie en de politieke hegemonie van het monopoliekapitaal. Door

deze breuk en deze diskrepantíe kan de bureaukratie en vooral ook haar top

gevoeliger worden voor andere dan direkte kapitaalbelangen. De tegenstellingen

binnen de bureaukratie zelf zullen zich dar~ toespitsen, en de politieke kom-

promissen die de bureaukratie uitwerkt komen daardoor steeds moeilijker tot

stand. Dit zal leiden tot een ínkoherente politiek van de regering, die moei-

lijker haar doen en laten kan legitimeren ten opzichte van het volk. Ook de

bureaukratie is dan niet meer in staat een konsensus binnen het volk tot stand

te brengen. Men is wantrouwend geworden ten opzichte van de zogenaamde neutra-

le bedoelingen van zowel de regering als de bureaukratie. De ideologie van de

staat als de garantie van de welvaart wordt radikaal ter diskussie gesteld.

Daarbij komt dat het in een krisis verkerende ekonomisch proces zich steeds

minder kan voordoen als een technisch neutraal proces. De weerstand tegen de

politiek van de staat wordt heviger zoals blijkt uit de sterk in opkomst zijn-

de nieuwe vormen van protest en strijd. Deze vormen van strijd baseren zich

op een anti-etatisme. Ze manifesteren zich in de uitbreidíng van centra van

zelfbeheer die direkt gerícht zijn tegen het bureaukratisch centralisme van de

staat. Het gemeenschappelijke element van deze bewegingen is dan ook vaak de

eis voor direkte (mede-)zeggenschap, basisdemokratie: milieubeweging, anti-

kernenergie beweging,vredesbeweging, be~aeging voor arbeiderszelfbestuur, kra-

kersbeweging, vrouwenbewegind, anti-fascisme en -racismebeweging.
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4. Poulantzas maakt een onderscheid tussen de bureaukratie als staatsapparaat

en bureaukratisme of bureaukratisering als organisatiesysteem.

De bureaukratie is het geheel van staatsambtenaren. Deze vormen samen een

specifieke sociale kategorie en geen autonome klasse(fraktie). Dit wil zeg-
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gen dat de leden van de bureaukratie een bepaalde klassegebondenheid heb-

ben, een gebondenheid ten opzichte van die klassen of klassefrakties waar-

uit de verschillende lagen van de bureaukratie worden gerekruteerd. De le-

den van de ondergeschikte lagen worden voornamelijk gerekruteerd uit de

klasse van de kleine burgerij en de hoogste ambtenaren zijn voornamelijk

afkomstig uit de burgerlijke klasse.

De bureaukratie is relatief autonoom ten opzichte van de klassen en klasse-

frakties waaruit haar leden voortkomen. De relatieve autonomie van de bu-

reaukratie is gerelateerd aan de relatieve autonomie van de staat. Haar

taak bestaat in het verwezenlijken van de objektieve rol van de staat, het

uiteindelijk realiseren van de belangen van de hegemonische klasse(frak tie).

De bureaukratie zelf kan geen eigen politieke macht bezitten, omdat ze geen

~---~~-~~ 'nl, ~f klassefr?ktie is- Onder het aezichtspunt van machtsuit-aii~vaiviuc u.~.~... ..

oefening moeten instellingen ( staatsapparaten) in samenhang met sociale

klassen gezien worden, die de macht bezitten. De macht van een sociale klas-

se is in haar uitoefening in specifieke instellingen georganiseerd, in

machts-centra, waarbij de staat in deze samenhang het centrum van de poli-

tieke machtsuitoefening voorstelt. De instellingen, de machts-centra, be-

zitten een eigen autonomie maar geen eigen macht. De macht van de bureau-

kratie is niets anders dan het uitoefenen van staatsfunkties van een staat

die het centrum van politieke machtsuitoefening is, welke macht uiteinde-

lijk toebehoort aan de hegemonische klasse(fraktie). Het funktioneren van

de bureaukratíe beantwoordt in laatste instantie aan het politieke belang

van de hegemonische klasse(fraktie).

De bureaukratie oefent dus niet de macht uit van de klassen of klassefrak-

ties waaruit ze voortkomt, maar oefent de macht uit van de hegemonische

klasse(fraktie) door haar toebehoren tot het staatsapparaat en wel in die

zin dat ze als het ware de instituties van de politieke macht in werking

stelt.

Doordat de leden van de bureaukratie tot verschillende klassen en klasse-
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frakties behoren werken de tegenstellingen tussen die klassen en klasse-

frakties terug op de bureaukratie. Zo weerspiegelen de tegenstellingen bin-

nen het blok-aan-de-macht zich niet alleen op het politieke toneel door

middel van de politieke partijen, maar ze weerspiegelen zich ook binnen het

staatsapparaat de bureaukratie, hetgeen een toenemende politisering van de

bureaukratie tot gevolg heeft.

Bureaukratisme of bureaukratisering duidt op een specifiek organisatiesys-

teem en een intern funktioneringssyteem van het staatsapparaat.

Het bureaukratisme is volgens Poulantzas een door delegatie van macht ge-

kenmerkte hiérarchische organisatie van het staatsapparaat, welke organisa-

tie bijzondere effekten heeft op het funktioneren van dit apparaat.

Deze effekten zijn:

l. LC alti'vluai.i~cii..g ~,..--- , ,`' ~~r' T ~~a.n het ;~~r~ d? s~he systeem in abstrakt algemene for-

mele en nauwkeurig vastgelegde regels en wetten, die de terreinen van de

aktiviteiten en bevoegdheden van de bureaukratie verdelen.

2. De koncentratie van funkties en de bestuurscentralisatie van het staats-

apparaat.

3. Het onpersoonlijke karakter van het funktioneren van het staatsapparaat.

4. De wijze van beloning voor de verleende diensten door middel van vast-

gelegde salarissen.

S. De wijze waarop funktionarissen worden gerekruteerd door koóptatie of

door aanwijzing vanuit de top of door het testen van gegadigden.

6. De scheiding tussen het privé-leven van de funktionarissen en hun open-

bare funkties, hun bureaus.

7. Een systematische verhulling van de kennis binnen het staatsapparaat

(het bureaukratisch geheim) ten opzichte van de klassen.

8. Een versluiering van kennis binnen het apparaat zelf, waarbij de top, de

bovenlaag van de bureaukratie, de sleutel tot deze kennis bezit.

9. Een kenmerkende diskrepantie tussen de wetenschappelijke vorming van de-

ze bovenlaag en de onwetendheid (onontwikkeldheid) van de ondergeschik-
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te laqen.

Het bureaukratisme brengt het volgende met zich mee: een sterk hiërarchisch

funktioneren door delegatie van gezag en door het verdelen van funkties

over de diverse sektoren, een bijzondere vorm van interne verdeling van ge-

zag en een bijzondere vorm van legitimering van de funkties die worden uit-

geoefend door de laagste rangen, door middel van verwijzing naar de hogere

rangen wanneer het gaat om de verantwoordelijkheid.

Juist door het bureaukratisme verkrijgt de bureaukratie in haar funktio-

neren binnen het staatsapparaat haar eenheidskarakter en wordt zij aldus

gekonstitueerd als een specifieke sociale kategorie.

Dit begrip van bureaukratisme of bureaukratisering relateert Poulantzas

vervolgens aan de door de klasse van de nieuwe burgerij verrichte hoofd-

arheic3. Bureaukratisering is dan door de verbinding van enerzíjds de ide-

ologische verhoudingen, het bureaukratisch kennisgeheim en kennismonopolie,

en anderzijds de politieke hiërarchische verhoudingen van dominantie en

subordinatie (ondergeschiktheid), de specifieke belichaming van de hoofd-

arbied. Anders gezegd: de bureaukratisering is het effekt van de verinner-

lijking van de ideol.ogische en politieke verhoudingen binnen de klasse van

de nieuwe kleine burgerij.

Door een onderscheid te maken tussen bureaukratie en bureaukratisme wil

Poulantzas zich keren tec~en theoretici (o.a. M. Weber) die de bureaukratie

enkel en alleen zien als een organisatiemodel waarbinnen ononderbroken

machtsverhoudingen van de top naar de basis heersen. Zodoende maakt hij

ook een onderscheid binnen de maatschappelijke organisatie van het arbeids-

proces: de organisatie van de hoofdarbeid die identiek is aan de bureau-

kratisering, en de organisatie van de handarbeid die leidt tot een despo-

tisme van de fabriek. Kenmerkend voor de organisatie van de hoofdarbeid

zijn de daarbinnen heersende hiërarchische autoriteitsverhoudingen en ken-

merkend voor de organisatie van de handarbeid zijn de machtsverhoudingen

tussen de verschillende klassen: (hand)arbeiders (arbeidersklasse) - tech-
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nici, ingenieurs (klassefraktie van de klasse der nieuwe kleine burgerij)-

managers (klassefraktie van de burgerlijke klasse).

Poulantzas, N., pouvoir Politique et Classes Sociales, 1968.

Poulantzas, N., Les Classes Sociales dans le Capitalisme Aujourd'hui, 1974.
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