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Den offentlige politiske debat i Danmark er ofte lidt nærsynet og provinsiel. Der er nogle, der 
tror, at »konkurrencestaten« er noget, Bjarne Corydon har fundet på. Eller professor Ove K. 
Pedersen. I virkeligheden blev begrebet brugt første gang i udlandet i midten af 1990’erne. 
Dengang blev en konkurrencestat defineret som en stat, der agerer i international konkurrence 
med andre stater om at skabe økonomisk vækst.
Konkurrencestatens opståen skyldes den økonomiske globalisering. Den nye globale konkur-
rence mellem staterne vil få nationale regeringer til at forsøge at styrke statsmagten for at 
tilpasse den lokale økonomi til de nye markedsforhold. Men øget statsmagt kan gå ud over 
folkestyret.
Hvor man i 1990’erne forudså en »udhuling af staten«, taler man i dag om en »udhuling af 
demokratiet«. Ja, som jeg vil vise i det følgende, kan konkurrencestaten føre til enden for 
det parlamentariske demokrati. Ikke fra den ene dag til den anden, men gennem langstrakt 
tæring.
Det repræsentative demokrati bygger på tre forudsætninger. For det første forudsætter det, at 
de politiske institutioner er i stand til at »følge med udviklingen«: Politikerne skal kunne nå 
at reagere på eksterne begivenheder, der ville få indflydelse på staten. Den anden forudsæt-
ning er, at svarene på de problemer, der opstår, kan formuleres i alternativer, så vælgerne i det 
mindste har mindst to muligheder at vælge imellem og herved med rimelighed kan anse sig 
for at blive inddraget i den politiske proces. Det parlamentariske demokrati er et system, der 
skal forhindre mangel på alternativer. Når der i dag føres en »nødvendighedens politik«, og 
der ikke er forskel mellem »rød«, »blå« eller »lilla« politik, betyder det derfor, at der ikke er 
mulighed for at opfinde alternative løsninger. Derved mister folketingsvalg deres betydning, 
og de kommer snarere til at handle om, hvilke politikere, vælgerne har mest tillid til. Eller 
hvilke politikere, der er bedst til at »kommunikere«, dvs. forklare vælgerne, hvorfor de ikke 
har noget reelt valg. Den sidste forudsætning for det repræsentative demokrati består da også 
i oplyste vælgere: Vælgerne skal kunne begribe og vurdere alternative løsninger: Hvad en sag 
drejer sig om; hvilke følger, en bestemt løsningsmodel vil få; hvordan deres egne interesser 
bliver varetaget osv.


