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A svájci politikatudomány fejlődése*

L A TUDOMÁNYSZAK INTÉZMÉNYESEDÉSE ;

Svájcban a politikatudomány kis tudományszaknak számít, a svájci egye
temeken művelt más társadalomtudományokhoz képest is, és még in
kább nemzetközi összehasonlításban. A körülbelül harminc egyetemi ta
nári állás egyharmadát a Genfi Egyetem Nemzetközi Politika Tanszéke 
tartja fenn. Az összes egyetemi foglalkoztatott vonatkozásában is hason
ló a helyzet, a 120 főállás hatvan százaléka'jut Svájc nyugati részére 
(Rüegg 1992). Genf mindeddig az egyetlen központ, amely nagysága és 
ellátottsága tekintetében összehasonlítható egy európai egyetem polito
lógiai tanszékével- Genf, Lausanne és Neuchátel tanszékein régebben 
már kölcsönösen egyeztetett, ekvivalencia alapú képzés folyik, amely kö
rülbelül kétezer hallgatóra terjed ki. A német nyelvű kantonokban fősza
kos politológus-képzés csak Zürichben’ és Bernben folyik, és ott sem rég
óta. St. Gallenban csupán államtudományi képzés van. A német kanto
nokban tanuló mintegy ezer diák többsége csak mellékszakos. A tudo
mányszaknak ebben az egyenlőtlen fejlődésében különböző helyi sajá
tosságok, illetve véletlen körülmények játszottak közre.

Svájcban a politológia fejlődése Nyugaton kezdődött. A Lausanne-i 
Egyetemen 1902-ben alakult meg az. „École des Sciences sociales et 
politiques”, Genfben a „Faculté des Sciences économiques et sociales”, 
ugyanott 1927-ben pedig az „Institut universítaire de hautes études 
internationales” nyitotta meg kapuit. Politikai tudományoknak számíta- 

' nak ekkor mindazok a tudományok, amelyek az állammal és a politiká
val foglalkoznak (Allan 1985). Lausanne és Genf ezzel kedvező előfelté-
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teleket teremtettek a politikatudomány második világháború utáni fejlő
désének, amelyhez a nyugati kantonok kutatói még az „Association 
internationaie de Science politique, AISP” jó nemzetközi kapcsolatait is 
felhasználhatták. így külföldi professzorokkal indulhattak az első svájci 
politológia tanszékek, John Goormaghtight Genfben és az ismert kana
dai Jean Meynaudot Lausanne-ban 1959-ben nevezték ki. Különösen az 
innovatív légkörű genfi egyetemen lendületes az oktatás és a kutatás ki
épülése (Wemegah 1980). A fejlődés nemzetközileg orientált és tudomá
nyos szempontú. További tanszékek alapítása más francia kantonok 
egyetemein ~ így Fribourgban (Roland Ruffieux) és Neuchátelban 
(Ernest Weibel) -  erősíti a francia területeken a politológia korai fejlő
dését.

Nehezebben fejlődik a tudományszak a német területeken. Bern és 
Zürich „államtudományi” fakultásain a jogászok és a közgazdászok do
minálnak. Svájci áílamjogászok egy része foglalkozik politológiai kérdé
sekkel is (Aubert 1974; 1983; Báumlin 1978; Saladin 1984). Az állam
jogászok körében egy kisebbség próbálja előkészíteni a politológia kiala
kulását, például Marcel Bridel vagy Jacques Freymond a francia terüle
teken. A jogászok nagy többsége a politológiát feleslegesnek tekinti, 
vagy a történészekhez hasonlóan a „segédtudományok” egyikének tart
ja. Erich Gruner történész és politológus, aki 1960-ban kapott kutatói 
professzürát a Berni Egyetemen, jobbnak látja ha széles körű politológi
ai kutatásait „A svájci politika története és szociológiája” címen.folytat
ja. Gruner nemzetközi hírneve, az éves Chronik schweizerischer Politik 
(1965-től) kiadása, valamint a svájci választásokkal kapcsolatos vizsgála
tainak ellenére (VOX elemzések 1977 óta) intézetének folyamatos kül
ső politikai támogatásra van szüksége a fennmaradáshoz. így a politika- 
tudományt egészen a hetvenes évekig mint a régóta folyó gazdasági, jo
gi és történeti képzés kiegészítőjeként fogják fel. Ebben az időszakban a 
politológia és a szociológia konkurálnak egymással kevéssé definiált ku
tatási területeik körülhatárolásában. St. Gallenben, Zürichben és Bern
ben a nyolcvanas években alakulnak ki a külpolitika, a belpolitika, az eu
rópai politika és az összehasonlító politika munkaterületei önálló pro
fesszori állások alapításával, illetve gyakorló politikusok felkérésével do
censi feladatok ellátására félállásban. Basel azonban már a hetvenes 
években lemondott az önálló politikatudomány kialakításáról.

A német kantonokban a politikatudomány kiépülése hosszú ideig 
kétkedéssel és elutasítással találkozik a meggyökeresedett szakok részé
ről, azonban más oldalról a fejlődést elősegítő impulzusokat kap. A het
venes években igény van a politológiai tervezéskutatásra, a kilencvenes 
években pedig biztonságpolitikai kutatásokra, mindkettő a zürichi 
„Eidgenössische Technische Hochschule” keretében szerveződik meg. A 
Lausanne-ban 1982-ben újjáalakult „Institut de hautes études en 
administratíon publique” egyszeriben három igazgatáspoíitológiai taná
ri állást kínál, és a kilencvenes években az Európa Intézet létrehozásával 
Basel is megnyitja kapuit a politológia előtt A Svájci Nemzeti Kutatási 
Alap 1978-ban indítja el a „Döntéshozatali folyamatok a svájci demok
ráciában”, 1989-ben az „Állami intézkedések hatékonysága” és 1995-ben



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1998. 4. szám 133

a „Külpolitika” programokat, amelyek elősegítik a politológiai kutatás 
intézményesítését a svájci egyetemeken.

Az aktuális szempontú politológiai kutatás iránt szélesebb közvéle
mény is érdeklődik, azonban a negatív visszhangok nem maradnak el. 
Például a „VOX-elemzéseket” (1977 ff), amelyek áttekinthetővé tették 
a választópolgárok szavazói magatartásának összetevőit, mint a választás 
titkosságának megsértését kritizálták, vagy a sajtó bizonyos része az új 
társadalmi mozgalmak feltérképezését célzó vizsgálatokat (Kriesi-Levy 
1981; Gruner-Hertig 1983) „ellenzékinek” minősítette. De ezek az idők 
elmúltak. A politológusok rendszeres szakértői a szövetség és a kanto
nok bizottságainak. Véleményükre kíváncsi a sajtó és a nyilvánosság, és 
kritikájukat elfogadják. Ezek a folyamatok kétségtelenül pozitív hatással 
voltak a tudományszak fejlődésére, lényegesen javult a pozíciója mind a 
tudomány és az egyetemek rendszerén belüli, mind a közérdeklődés te
kintetében. Külföldi szakértők bevonásával 1993-ban felmérés készült a 
svájci társadalomtudományok helyzetéről, aminek eredményeképpen a 
tudománypolitikai szervek a politológiát a különösképpen támogatásra 
érdemes szakok közé sorolták.

A tudományszak svájci fejlődése szempontjából az 1959-ben alakult 
Svájci Politikatudományi Társaság kezdetiben kiemelkedően fontos sze
repet töltött be a nemzetközi kapcsolatok ápolása, az éves kongresszu
sok és munkacsoportjainak működése révén. 1960-tól évkönyveket ad ki, 
a nyolcvanas években négy kézikönyvet, és 1995 óta negyedévi folyóira
tot jelentet meg az évkönyvek helyett

A politikatudomány helyzete Svájcban stabilizálódott. A kutatás 
szakirányúvá válik, hazai és külföldi elfogadottsága növekszik. Az akadé
miai-egyetemi kutatás mellett helyet kap a tudomány művelésében a 
gyakorlati orientációjú kutatás és a tanácsadás is. A nyolcvanas években 
megduplázódik mind a fő-, mind a mellékszakos képzést igénylő diákok 
száma, és a tudományos továbbképzésben is egyre többen vesznek részt.

A francia nyelvű politikatudomány korábbi túlsúlyával szemben meg
erősödött a német nyelvű tudomány Svájcban. Bernben a belpolitika túl
súlya a jellemző, és az összehasonlító európai profilt kell megerősíteni. 
Zürichben az egyetem és a Technische Hochschule politológusai közö
sen a biztonságpolitikára koncentrálnak. Mindkét tematikus iránytól azt 
várják, hogy emelje a politológia rangját a német Svájcban, különösen 
azáltal, hogy az elméleti képzés mellett empirikus orientációt is nyújta
nak. A tudományszak a jogi, közgazdasági és történeti képzés mellett is 
polgárjogot nyer. A nyolcvanas .években bővültek a nyugati, a francia 
egyetemeken végzettek pályaválasztási lehetőségei: egyre többen kerül
nek nagy ipari és szolgáltató vállalatokhoz tanácsadóként, vagy a médi
umokhoz, és már nem csupán a hagyományos közigazgatási, politikai 
szervezeti és egyetemi karriert választják.

A német nyelvű Svájc politikatudományában az egyetemen belüli el
ismerés helyett, illetve annak kompenzálására az egyetemen kívüli szfé
rából jön az elismerés, amely a későbbiekben a kutatás támogatásának 
megnövekedéséhez vezet. Szemben a nyugati Svájc politológiájának 
„exogén” fejlődésével, amely más országok mintáinak követésén alapul,
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a német Svájcban inkább „endogén” folyamatról beszélhetünk, a polito
lógia itt az egyetemek fakultás! szituációinak megfelelően fejlődik, sajá
tos mellék- és kiegészítő szakok létesítése révén. A svájci politikatudo
mányt összességében pragmatikus orientáció jellemzi, amelyet nem any- 
nyira a nemzetközi eleméleti viták, mint inkább a svájci politikai rend
szer gyakorlati igényeinek a követése jellemez. A francia nyelvű diszcip
lína túlsúlya -  a politológus állásoknak körülbelül a fele még ma is a nyu
gati területeken található -  a kapcsolatok, a kölcsönös recepció és a sze
mélyi csere révén ösztönzően hatott a különféle tudományos kultúrákra. 
Ehhez járul még a külföldi professzorok hatása a svájciakra, akiknek so
kat köszönhet a szak felívelése. A nemzeti tudomány- és kutatáspolitikai 
intézmények támogatása és a politológia szolgáltatásai iránt megnöve
kedett igények döntően hozzájárultak ahhoz, hogy megszűnjék a hátrány 
más szakokkal szemben. A diákok számának folytonos növekedése jó ér
veket szolgáltatott az egyetemen belüli helyzet megerősítéséhez. Ma a 
politológiát aktív és innovatív szaknak ismerik el a társadalomtudo
mányokon belül.

Melyek a jövő perspektívái? Új országos program segíti elő a svájci 
társadalomtudományok professzionalizálódását és nemzetközivé válá
sát. Azonban a kis társadalmak korlátái itt is megmutatkoznak: Svájc
ban az egyes tudományszakoknak csak néhány területen van módjuk a 
specializációra. Ez alól nem kivétel a politológia sem, amelynek négy 
vagy öt súlyponti témaköre alakulhat ki/ Azonban a relatíve kis méret 
nem csupán korlát, hanem esély is, a viszonylag kisszámú intézményt ko
operációra készteti egy-egy téma kutatásában. Ugyancsak svájci sajátos
ság a viszonylag közvetlen kapcsolat a gyakorlati „politikával, amelyet a 
tudományszak publikációkkal, a kutatási és a tanácsadási feladatok ellá
tása és a médiában való jelenlét révén befolyásolhat.

A svájci politológiai kutatások eredményeit négy területen tekintem 
át: '

~ a svájci „konszenzusos demokrácia” (Konkordanzsystem) és intéz
ményei, .

-  politikai magatartás és közvetlen demokrácia,
-  külpolitika és nemzetközi viszonyok, ’ *
-  polícy-kutatás és értékelés.

2. A SVÁJCI „KONSZENZUSOS DEMOKRÁCIA”
ÉS INTÉZMÉNYEI

22. A  „konszenzusos demokrácia ” nemzetközi összehasonlításban

A belpolitika-kutatás a svájci politológia súlypontját képezte az utóbbi 
húsz évben. A svájci kormányzati rendszer struktúráit és funkcionális 
összefüggéseit, politikacsinálás! és végrehajtási folyamatait eléggé alapo
san feltérképezték a kutatások (Urio 1985; Kriesi 1995; Linder 1987; 
1994; 1996; Gábriel 1990; Rey, J. N. 1990; a történeti fejlődésről Gruner
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1964; Linder 1983). A svájci politikai rendszert hosszú ideig nem csupán 
a „politikai integráció paradigmatikus példájaként” tartották számon 
(Deutsch 1976; McRae 1983), hanem egyszersmind a multikulturális 
együttműködés eredményének (Montville 1990) és „különleges esetnek” 
tekintették. A svájci kormányzati rendszert azelőtt, egyrészt közvetlen 
demokratikus jellege, másrészt a kantonok és népcsoportok „konszen
zusos demokráciájára” épülő kormányzata miatt nem lehetett -  sem in
tézményes felépítése, sem pedig hatalom- és konszenzus-kialakulási fo
lyamatai alapján.- egy kategóriába sorolni más politikai rendszerekkel 
Ez a felfogás, a történeti-összehasonlító politológiai kutatások eredmé
nyeinek köszönhetően, mára megváltozott. Az olyan „konszenzusos de
mokráciák”, mint a svájci, Arend Lijphart (1984) szerint a demokrácia 
sajátos típusába tartoznak, amely ellenmodellje. a parlamenti típusú 
többségi demokráciáknak, a „westminstéri modellnek”. A „kon- 
szocionális demokrácia”, „konszenzusos demokrácia”, avagy a német 
„Konkordanzsystem” kifejezések írják le azt a kormányzati rendszert, 
amelyet ideáltipikusan a következő ismérvek jellemeznek:

-  a kormányzati hatalom pártkoalíción belüli nagyon éles megosztása,
-  a hatalmi ágak formális és informális elválasztása,
-  valódi kétkamarás rendszer,
-  többdimenziós többpártrendszer,
-  arányos választójog,
-  föderalizmus és decentralizáció,
-  írott alkotmány, a kisebbségek jogainak garantálásával.
Csak nemrégiben vált világossá Lijphart összehasonlító munkái alap

ján, hogy a svájci rendszer nemzetközi összehasonlításban nem érthetet
len, különleges eset, hanem a „konszenzusos demokráciából” a többségi 
demokráciába való átmenet ideáltipikus esete. Gerhard Lehmbruchnak 
(1967) az „arányos demokráciáról” (Proporzdemokratie) készített elem
zéseiből kitűnik, hogy a „power sharing” eme rendszerében a strukturá
lis kisebbségeknek kedvezőbbek a beleszólási lehetőségeik, mint a több
ségi demokráciákban. A svájci politológusok a hetvenes évektől elemez
ték az arányos rendszernek a multikulturális társadalom nyújtotta elő
nyeit: a soknyelvű, vallásilag megosztott, közös kulturális tradíciókat nél
külöző svájci társadalom nagyrészt éppen intézményeinek, föderális au
tonómiájának és arányos hatalommegosztásának köszönheti integráció
ját és identitását. Hogy ebben a folyamatban a történeti és társadalmi 
adottságok voltak e az irányadóak, mint azt Jürg Steiner (1974) klasszi
kus tanulmánya mellett külföldi szerzők is állítják (Barber 1974), vagy 
maguknak az intézményeknek volt-e konstitutív hatása (Linder 1994; 
Kriesi 1995), azt nem kívánjuk itt eldönteni. Azonban semmiképpen sem 
feledkezhetünk meg Neidhardt (1970) felismeréséről, aki alapozó jelle
gű tanulmányában a svájci politikai rendszert elemezve arra a következ
tetésre jutott, hogy a népszavazás közvetlen demokratikus intézményé
ből nem csupán a konszenzusteremtés igénye következik, hanem struk
túraalakító kényszerek is szükségessé teszik az arányos rendszer kiépíté
sét -  ennek köszönhető a svájci esetben a kormányzati rendszer husza
dik századi átalakulása, áttérése a többségiről az arányos demokráciára.
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Az elméletek a „konszenzusos demokráciáknak” nagyobb integráci
ós, de csekélyebb innovációs képességeket tulajdonítanak (Michalsky 
1991). Ebből a perspektívából értelmezhető a svájci rendszer politológi
ai kritikája is. A legrégibb kritikai megítélés szerint (Gruner 1956) a 
korporatív politikacsinálás fölöttébb egyenlőtlen mechanizmusokat ter
mel a formális politikai intézmények arányos hatalommegosztásához ké
pest. A pluralizmus problémáit emelte ki Kriesi (1980) is, aki elit- és 
döntéshozatali struktúrák elemzésével két dolgot állított előtérbe: az 
erőteljes pluralista értékelkötelezettség és a közvetlen demokrácia intéz
ményei ellenére is vannak a politikai döntéshozatalnak olyan szakaszai, 
amikor viszonylag kevés szereplő nagyfokú hatalomkoncentrációja kö
vetkezik be, és a konszenzusos rendszerek sem biztosítják az igazán ará
nyos hatalmi megoszlást, ha a politikai baloldal csak „formálisan koop
tált” (Rey, J.-N. 1990). Még tovább megy Masnata (1991), aki elitelmé
leti vizsgálatában kimutatja az integráció kulisszái mögött a gazdasági és 
politikai elitek töretlen hatalmát.

Ezek és más munkák a pluralizmuskritika szemléletével közelítik meg 
a svájci rendszert. Fritz Scharpf (1970) szerint a politikai pluralizmus, 
éppen amikor intenzív és decentralizált politikai részvételi lehetőségeket 
kínál, mint a svájci konszenzusos demokráciában, egyszersmind a „kiala
kult érdekek békés elfogadtatásához” vezethet, amelyben hiányzanak a 
megfelelő fórumok a strukturálisan hátrányos helyzetben lévők érdeke
inek kihordására. Germann (1975) mutatta ki nagyhatású habilítádós 
disszertációjában, hogy miként alakul át á svájci konszenzusos demokrá
cia a bipoláris konkurencia rendszerévé..Ennek a rendszernek a nagyobb 
reform- és innovációs képessége azonban a közvetlen demokrácia, a fö
deralizmus és a kétkamarás jelleg visszaszorulásával jár (Linder 1991). 
Mindez nem zavarta a svájci közgazdászokat (Borner-Brunetti-Straub- 
haar 1990) abban, hogy a kilencvenes években éppen a nagyobb verseny- 
képesség érdekében szorgalmazzanak ilyen irányú reformokat. Azt a 
kérdését egyébként, hogy az arányos rendszerek kisebb innovációs ké
pességével kapcsolatos feltételezés helytálló-e Svájc esetében, ma még 
nem is tudjuk empirikus megalapozottsággal megválaszolni. Keman 
(1996) azt mutatta ki, hogy Svájc gazdaság- és szociálpolitikája európai 
Összehasonlításban az élvonalba tartozik, éppen a relatíve probléma
mentes konfliktusmegoldási képesség miatt, amely a szociális partnersé
gen és a politikai megegyezések intézményes rendszerén alapul. A sváj
ci rendszer reformja még napirenden van, hiszen harminc éve nem tör
tént semmi az alkotmány átfogó revíziójának érdekében, amelynek in
tézményes alternatívái állandóan foglalkoztatják a svájci politológiát 
(SVPW-Jahrbuch 1990, Zukunft des Staates).

2.2 Kormány és parlament

Relatíve keveset foglalkozott a politikatudomány a. parlament és a kor
mány viszonyával. Ez a viszonyrendszer a bizalmatlansági indítvány in
tézményének hiányában a kölcsönös függetlenséggel jellemezhető,
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ugyanakkor megvannak az amerikai „checks and balances” rendszeré
hez hasonló kölcsönös biztosítékok. Annái többen elemezték a svájci ún. 
kollegiális rendszert, amelynek lényege az, hogy a kormányzat hét azo
nosjogokkal rendelkező szövetségi tanácsból és egy pusztán formális ha
táskörű, évente változó szövetségi elnökből áll (Klöti 1990b). Ugyancsak 
felkeltették a politológia figyelmét az olyan kérdések, mint

-  az összpárti kormányzás,
-  a kormány 35 éve változatlan négypárti jellege (Altermatt 1991),
-  a koncepcionális politika (Linder et al. 1991;, Klöti 1985),
-  a lehetséges kormányzati reform (Germann 1994).

A parlamentarizmuskutatás a korai kezdemények (Gruner et al 
1966; 1970; Kerr 1981) ellenére sem folyamatos Svájcban. A nyolcvanas 
években a bizottsági rendszer működése és a parlamentnek a 
döntéshoztali folyamatban betöltött szerepe álltak az érdeklődés közép
pontjában. Ochsner (1987) szerint a svájci parlament inkább dolgozó, 
mintsem fecsegő parlamentnek tekinthető, dacára annak, hogy cseké
lyek a forrásai és a professzionaíizációja, hiszen félállású grémium 
(Riklin-Ochsner 1984).

2 3 . Pártok és új társadalmi m ozgalmak

A svájci többpártrendszer történeti fejlődése jql dokumentált (Gruner 
1977), ezzel szemben hiányzik az újabb fejlődés feldolgozása (SVPW 
Jahrbuch 1986, Politische Partéién und neue Bewegungen). Újabb alap
vető tézisek, mint a clevage-ok „dealingment” vagy „realingment” folya
matai, helyet kaptak ugyan a pártrendszer vizsgálatában, de eddig, a pár
tokhoz kötődések meglazulása témakörétől eltekintve, nem kaptak alá
támasztást az empirikus társadalomkutatástól. Rendelkezésre állnak 
azonban empirikus és elméletileg egyaránt megalapozott kutatások a 
kommunális pártokról (Ladner 1991; Geser et a l 1994) és a politikai 
elitről (Ayberk et ál 1991).

A viszonylag kevéssé profilírozott pártkutatással szembeállítható a 
fejlett mozgalomkutatás, különösen az új társadalmi mozgalmak kutatá
sa, amely a hetvenes évek óta folyik Svájcban. Kriesi és Levy tanulmá
nyai a békemozgalmakról, az atomellenes, a diák-, a parasztmozgalmak
ról, a jurái szecessziós mozgalomról bemutatják kialakulásuk mozgató
rugóit, elemzik akcióik formáit és társadalmi-gazdasági összetételüket. 
A baloldali, az alternatív és a konzervatív tiltakozó potenciálokat külön
böztetik meg és elemzik ezekben a, kutatásokban. Hogy a tiltakozásra 
nézve nem csupán a politikai kultúra tradíciói, hanem az intézmények 
sajátosságai is meghatározóak, azt Kriesi (1995 a) újabb, a jobboldali 
extremizmusról készült tanulmányában mutatta meg.

Svájc határain kívül is érdekes lehet annak bemutatása, hogyan keze
li a „konszenzusos demokrácia” a tiltakozó mozgalmakat. Epple-Glass 
(1991) tézise szerint a népszavazás és a népi kezdeményezés közvetlen 
demokratikus intézményei kedvező lehetőségeket biztosítanak az új tár
sadalmi mozgalmaknak megnyilvánulásaikhoz, és arra is, hogy a helyi
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szintről átlépjenek az országos politizálás arénájába. Ugyanakkor ebben 
a modellben a hatóságoknak módjuk van arra, hogy a kompromisszumos 
javaslatokkal megszelídítsék a tiltakozási igényeket: a mozgalmaknak a 
politikai rendszer minden szintjén nyílt, a polgári részvételt lehetővé te
vő tervezés rendszerében kell megnyilvánulniuk (Bassand 1986; Linder 
et al. 1992). Mindkét csatorna az alternatív politika intézményesedésé
hez vezet, a programok tekintetében csakúgy, mint a mozgalmak szerve
ződésében, amit a zöld párt fejlődése is mutat. Ez persze nem jelenti az 
alternatív mozgalmak végét, hanem a politikailag aktív polgári kultúra 
kiterjedését olyan polgárokra, akik nem csupán egy politikai párthoz kö
tődnek, hanem szőkébb politikai közösségüket a béke-, a környezet-, 
avagy a nőmozgalmakban találták meg, és á politikai nyomásgyakorlás 
több formáját is alkalmazzák.

2.4. Föderalizmus .

A' svájci föderalizmus intézményes hasonlóságokat mutat a némettel, 
avagy az amerikaival, de más a történeti háttere és mások a funkciói. A 
politológiai irodalom nagy része röviddel ezelőttig még a 26 kanton in-'" 
tézményes sajátosságainak leírásával foglalkozott (Weibel 1990; Stadlín 
1990), a 3Ö0Ö község politikájának problémáival (Linder 1991), valamint 
a horizontális és a vertikális politikaformálás viszonyának kérdéseivel 
(Handbuch Politisches System Vök 3.1984; Nüssli 1985). A kantonok in
tézményes, kulturális és vallási sokfélesége az összehasonlító tanulmá
nyok sokaságának lehetőségét kínálja (Moser 1987), amelyet azonban 
eddig nem aknáztak ki eléggé. A centralizációs tendenciák kudarcát a 
svájciak számára elégségesen magyarázzák az államiság kialakulásának 
történeti körülményei és a közvetlen demokratikus intézmények hatásai, 
azonban nemzetközi összehasonlító kutatás eddig még nem volt erről 
(Linder 1996). A világ új demokráciái számára vonzóaknak tűnnek a 
svájci intézmények a multikulturális problémák feloldására. A svájci jo
gászok és politológusok azon munkálkodnak, hogy kimutassák e hatás 
érvényesülésének feltételeit: egyrészt a föderalizmus a strukturális ki
sebbségek autonómiáját csak a társadalom térbeli szegmentálódásának 
esetében biztosítja, másrészt az össztársadalmi konszenzus csak úgy jö
het létre, ha nem esik egybe túl sok konfliktusvonal a tagállamok avagy 
régiók határaival (Samardzic-Fleiner 1995; Linder 1994).

2.5. A z  érdekszervezetek és a korporatízmus

Azt a jelenségkompíexumot, amelyet a nemzetközi politikatudomány a 
nyolcvanas évek egyik konjunktúra-irányzataként a „korporatízmus” 
címszó alatt tárgyal, a svájci kutatók az „érdekszervezetek államának*’ 
(Verbandsstaat) nevezik. A gazdasági szervezetek erős pozíciói a svájci 
politikában egészen a 19. század végéig nyúlnak vissza, és a második vi
lágháborút megelőzően, illetve azt követően válnak a rendszer struktu
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rális elemeivé (Gruner 1956). A politológiai érdeklődés újabban olyan 
témákra irányulj mint az érdekszervezetek funkciója a parlamentet meg
előző kompromisszumkeresés folyamatában, és a „referendumhatalom” 
(Neidhardt 1970;, Lehner 1987) felhasználása, pozíciójuk a közpolitikák 
kialakulásában (Höpflinger 1984; Faragó 1987), avagy, mint a „para- 
államí” szervezetek szerepe a politikai feladatok végrehajtásában 
(Ackermann-Steinmann 1982; Jörin-Rieder 1985). A svájci rendszer az 
alábbi sajátosságokat mutatja a nemzetközileg ismert korporatizmus- 
modellhez képest (Armingeon 1996):

-*• nincs „egyensúly” a munkaadói és a munkavállalói érdekszervezetek 
között; .

-  a szakszervezetek relatíve súlytalanok;
-  a korporatizmus nem csupán tőke és munka konfliktusainak megol

dására koncentrál, hanem jelen van a politika valamennyi területén;
-  a korporatista struktúrák fragmentáltak és decentralizáltak;
-  mindez fragmentált eredményekhez és a gazdaságpolitikában kifeje

zett ágazati protekcionizmushoz vezet.

2.6. K om m unális politika

A helyi társadalmak és a közvetlen demokrácia viszonya külföldi kutatók 
érdeklődését is felkeltette (Barber 1974). A svájci kutatók eredményei 
határozottan az ellen szólnak, hogy létezik harmonikus kisközösség, 
amelyben eltűnik a hatóság és a nép ellentéte. A kis hegyi közösségek 
konfliktusait elemzi Windisch‘(1976) érdekes tanulmánya, amely az az
óta letűnt családi klánok vetélkedését mutatja be a helyi politikában. Az 
amerikai „community power” tanulmányok által inspirált svájci kutatá
sok szerint (Bassand 1974; Basand-Fragniére 1976) a közvetlen demok
rácia intézményeinek befolyása a svájci városokban ambivalens, felis
merhető ugyan legitimációs és integrációs hatásuk, azonban a helyi eli
tek értik a módját annak, hogyan zárják ki bizonyos alapvető döntések 
közvetlen demokratikus eszközökkel történő utólagos ellenőrzését.

A korábbi tanulmányok alapul szolgálhattak volna a helyi politika 
szélesebb körű kutatásához (Linder 1980), mégis inkább a szociológusok 
olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint a milícia-rendszer és a közigazga
tás viszonya (Geser et al. 1987), vagy újabban a lokális pártok kérdéskö
re (Ladner 1991).

3. POLITIKAI MAGATARTÁS ÉS KÖZVETLEN DEMOKRÁCIA

3.1. Választás- és szavazáskutatás

Svájc a választáskutatás számára különösen érdekes ország, hiszen a re
ferendum (Neidhardt 1970; Delley 1978) és a népi kezdeményezés (Sigg 
1978; Werder 1978) intézményei hatására gyakoriak a föderális rendszer 
mindhárom szintjén a szavazások. Szövetségi szinten évente legalább
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10-15 alkalommal szólítják a polgárokat az urnákhoz. A svájci kantonok 
sokfélesége kiválóan alkalmas arra, hogy a politikai magatartás kialaku
lásának kontextusát vizsgáljuk. Ezek az előnyök azonban ugyanakkor 
hátrányt is jelentenek a kutatás számára, A kantonális és a kommunális 
választások vizsgálatához többnyire nincsenek megfelelő pénzeszközök, 
és ezek a korlátok az országos szavazások eredményeinek vizsgálati le
hetőségeit is behatárolják. Először. 1995-ben jött létre a berni, genfi és 
zürichi egyetemei közötti együttműködés eredményeként olyan, a nem
zeti kutatási alap.finanszírozta projekt, amely 7000 interjúval országos 
szinten és 10 kantonban tanulmányozza a választói magatartást, különös 
tekintettel a regionális politikai kultúrák szerepére (Faragó 1995).

1977 óta a legnagyobb szabású választáskutatások a VOX-eíemzések, 
amelyek Bern, Genf és Zürich intézményeinek együttműködésére épül
ve a szövetségi választásokat követő lekérdezésen alapultak, és fo hoza- 
dékuk a polgárság részvételének, értékorientációinak és attitűdjeinek, 
véleményképzési folyamatainak jobb megismerése volt. Az újabb vizsgá
latok a VOX- és más felmérések alapján igyekeznek intézményes és más 
kontextuális adatokat is felhasználni (Nef 1980; Gruner-Hertíg 1983; 
Joye 1984; Gilg 1987; Linder et al. 1991; Papadopulos 1994; Kriesi 1993),

A svájci szavazás- és választáskutatás eredményei megerősítik a poli
tikai részvételre irányuló nemzetközi kutatások által feltárt- trendek ér
vényességét, amilyen a választási részvétel fokozatos csökkenése a máso
dik világháború után, az alacsonyabb társadalmi státusú rétegek távol- 
maradása, a csökkenő kötődés a politikai pártokhoz. A közvéleményt 
sokkolja a politikától való növekvő távolmaradás, a kutatás azonban dif
ferenciáltabb eredményeket könyvelhet el: ha nem tekintik a választási 
részvételt a politizálás kizárólagos formájának, hanem figyelembe veszik 
az érdekcsoportokban és más politikai csoportosulásokban kifejtett te
vékenységet is, akkor a politikai részvétel egyik formája visszaszorul, 
más formák lépnek a helyébe.

5.2. A  közvetlen demokrácia hatásai a döntéshozatalra

Az amerikai és a svájci demokrácia 19-20. századi fejlődése megcáfolja 
azt a gyakran hangoztatott kifogást, mely szerint a követlen demokrácia 
intézményei összeegyeztethetetlenek a modern ipari társadalmak komp
lexitásával. Azt persze meg kell jegyeznünk, hogy a polgárság ellenőriz
heti ugyan a politikai döntéseket népszavazás kezdeményezésével, és a 
népi kezdeményezés útján új politikai témákra irányíthatja a döntésho
zók figyelmét, a döntéshozatal súlypontja mégiscsak a parlament. A kép
viseleti és a közvetlen demokrácia elemeinek összekapcsolását ezért 
„félközvetlen demokráciának” nevezhetjük (Möckli 1994; Rhinow 
1984).

A képviseleti, avagy a „félközvetlen” demokrácia előnyeiről és hátrá
nyairól folytatott vita ma nem kevésbé polarizált, mint Jefferson és 
Madison, az amerikai alkotmány „Alapító Atyái” idejében. Egyetérthe
tünk Cronin (1989) véleményével, amely szerint mindkét demokrácia-
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modell támogatói túlértékelik az általuk preferált megoldást. Szerinte a 
közvetlen demokrácia:

-  növelheti a hatóságok felelősségét és reszponzivitásukat a polgárok 
irányában,

-  elérhetőbbé teszi a politikai arénát a nehezebben megszervezhető 
érdekek számára,

-  előnyös a „single-issue” csoportoknak az átfogó és hosszabb távra 
szóló programokat kialakító politikai pártokkal szemben.

Cronin ugyanakkor úgy véli, hogy a közvetlen demokrácia:
-  nem idézi elő szükségképpen a törvényhozás avagy a politikai prog

ramok minőségének rosszabbodását,
-  nem helyezi át a törvényhozás centrumát a parlamentről a népre.
A népszavazások és a népi kezdeményezések kimenetelét illetően

Cronin megállapítja, hogy ebben szerepe van a kampányok finanszírozá
sához szükséges pénzeszközöknek.

3.3. A  közvetlen demokrácia hatásai a politikai rendszerre

A közvetlen döntésbefolyásolástól célszerű megkülönböztetni a politikai 
rendszer fejlődésében észlelhető índirekt hatásokat, amelyek közül a 
svájci politológia négy tendenciát emelt ki.

Az egyik első és alapvető jelentőségű megfigyelés Neidhardté (1970) 
a népszavazásnak a rendszert formáló hatásairól. Mint említettük, ez 
nem más, mínt intézményes kényszer a kormányzat megegyezésre való 
készségét elősegítő döntéshozatali struktúrák kialakítására, arra, hogy az 
Összes nagyobb politikai pártot és az érdekszervezeteket bevonják a tör
vényhozásba (e tézis kritikáját lásd Auer-Delley 1978).

Másodikként a régebbi munkák főként a közvetlen demokratikus jo
gosítványok integrációs hatásait hangsúlyozták (Sigg 1978; Werder 
1978). Ez egyaránt érvényes a vallási felekezetek, a nyelvi csoportok és a 
munka és a tőke közötti konfliktusok áthidalására.

Harmadsorban az elemzések abból indulnak ki, hogy a népszavazási 
jogosítványok következtében a szövetségi szint későn és csak csekély 
mértékben vállalja a feladatok ellátását és a hatásköröket.

Végűig de nem utolsósorban arra a kérdésre keresnek választ, hogy 
vajon a félközvetlen demokrácia nagyobb befolyást kínál-e polgárainak 
a politikára, mint a képviseleti rendszerek. Ennek vizsgálatára Linder 
(1994) olyan elméleti modellt javasolt, amely trade-off összefüggést álla
pít meg a választások és a népszavazások révén elérhető befolyásolás kö
zött. Eszerint a képviseleti többségi rendszerek maximalizálják a válasz
tások útján történő befolyásolást, mivel a kormányváltás itt arra szolgál, 
hogy lényeges változásokat hozzon a kormányzati politikában. Fordítva 
van ez a közvetlen demokratikus modellben, az ideális esetben megvan 
a közvetlen demokratikus modell utólagos kontrolljának összes előnye 
és a befolyás a népszavazás útján érvényesül. A trade-off abban áll, hogy 
a parlamentáris rendszerek nem bírják el a közvetlen demokratikus nyi
tást, mivel ez veszélyeztetné a kormányzó többség politikai megbízatá
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sát, míg fordítva, a közvetlen demokratikus rendszereknek széles politi
kai koalíciókra kell bízniuk a kormányzást, ami csorbítja a kormányvál
tás lehetőségét a választások alkalmával E tézis szerint az életképes de
mokratikus rendszereknek vagy a választások, vagy pedig a népszavazás
ok befolyását kell maximalizálniuk, de a kettő együtt és egyszerre nem 
megy. Ennek a modellnek a svájci kantonok közötti összehasonlító vizs
gálata rendelkezésre áll (Linder-Delgrande 1995), de nemzetközi Össze
hasonlító vizsgálatokra volna szükség továbbfejlesztéséhez.

4. KÜLPOLITIKA ÉS NEMZETKÖZI VISZONYOK

A politológiai munkák főárama régóta Svájc mint semleges kisállam kü
lönleges státusára irányul, amely ugyan gazdaságilag integrálódott a 
nemzetközi kereskedelembe és szervezeteibe, azonban a második világ
háború óta nem tagja az ENSZ-nek, a NATO-nak vagy az Európai Uni
ónak, és a határozott külpolitikai el nem kötelezettség politikáját folytat
ja (Frei 1983; Kreis 1992; Gábriel 1994).

Több munka elemzi a svájci semlegesség politikáját, illetve biztonság- 
és kereskedelempolitikai hatásait. Az 1989-ben bekövetkezett európai 
változások hatására egyre erőteljesebb a semlegesség! politika bírálata 
(Riklin 1991; Gábriel 1992; Kux 1994). Elsősorban arról a központi kér
désről van szó, hogy a Kelet-Nyugat konfliktusban a semlegesek nyújtot
ta előnyök elvesztése, illetve g kollektív biztonsági rendszerek 
megnövekedett jelentősége miatt nem vezet-e a semlegesség elszigetelő
déshez, avagy ahhoz, hogy külső szemlélők a „potyautas” szerepét tulaj
donítsák Svájcnak (Báchler 1994; Riklin 1995).

Természetesen különös figyelmet fordítanak a politológusok az európai 
integráció kérdésére. Politológusok is részt vettek abban a vitában, amely 
Svájcnak az Európai Gazdasági Térséghez való csatlakozása előnyeiről és 
hátrányairól folyt az 1992-es népszavazást megelőzően (Schwok 1989). 
Germann (1991) már a népszavazás kudarcát megelőzően utalt arra az in
tézményes akadályra, amelyet a népi és a kantonális többség együttes 
meglétének követelménye támaszt. A külpolitikai szerződések közvetlen 
demokratikus jóváhagyása magas konszenzusküszöbhöz kötődik, mivel a 
kis kantonok szkeptikusak a külpolitikai nyitást illetően. Egyebek között 
attól tartanak, hogy a nagyobb gazdasági és politikai egységen belül elvesz
tik gazdasági és politikai jelentőségüket. Ezáltal a külpolitikai nyitás egy
aránt igényli a népi és a kantonális többséget, hiszen a kis kantonok vétó
ját föderális szinten csak nagyon nagy, 55-60 százalékos népszavazási 
többséggel lehetne ellensúlyozni, A parlament és a kormány 1992-es csat
lakozási kísérletének kudarcát nemcsak gazdasági érdekek okozták, ha
nem a politikai identitáshoz való kötődés is (Kriesi 1993). Tartós problé-. 
mát okoz majd -  a jelenlegi, a bilaterális tárgyalásokra korlátozódó integ
rációs politika (Germann 1995) fennmaradása mellett is -  a külpolitika 
közvetítése a közvetlen demokratikus akaratképzés révén (Goetschel 
1994; Schneider-Hess 1995). A píebiszcitárius külpolitika problémáit 
nemzetközi összehasonlításban elemzi Schneider és Weitsman (1996).
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Tematikusán hosszabb ideig a biztonságpolitikai kutatások álltak a 
svájci érdeklődés homlokterében (Gábriel 1992). A nemzetközi politikai 
gazdaságtan inkább az újabb munkákban jelenik meg, a játékelmélet új
rafelfedezésével együtt (Intriligator-Luterbacher 1994; Dupont-Sciaríni 
1995; Schneider et al. 1995).

Az újabb svájci elemzések a nemzetközi viszonyokról többirányúak:
-  elméleti jellegű összehasonlítások a hidegháború utáni helyzetről 

(Allan-Schmidt 1994; Allan-Goldmann 1992; Schneider et al. 1993),
-  a környezetvédelmi szervezetek szerepe a nemzetközi politikában 

(Finger-Princen 1994),
-  békekutatás (Báchler 1992; Bachler-Hug 1989),
-  a svájci külpolitika elemzését külön kutatási program segíti (Sciarni 

1994).

5. POLICY-ELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A svájci ágazati politikakutátás három irányból kapott impulzusokat A 
korábbi tervezés- és igazgatáskutatástól, amely Svájcban az állami szer
vezetek belső struktúráinak optimalizálásával foglalkozott (Linder et al, 
1979; Klöti 1985; Germann 1994). Másodsorban az ágazati politikák ér*1 
vényesülésével és értékelésével foglalkozó nemzetközi-összehasonlító 
szakirodalomtól. Harmadsorban a témakutatáshoz támogatást nyújtott a 
Nemzeti Kutatási Alap. A „Döntéshozatali eljárások a svájci demokráci
ában” című kutatás keretében elemezték a jog-, a társadalom-, az agrár- 
és egyéb kiválasztott politikaterületeken a közvetlen demokráciából, a 
föderalizmusból adódó végrehajtási feltételeket, a nem-állami szerveze
tek és az önkormányzatok szerepét (Delley et al. 1982; Schwartz-Graf 
1986; Bassand et al. 1984; Hauser 1983;, Jörin-Rieder 1985). A másik 
program, az „Állami tevékenység hatékonysága” inkább gyakorlatorien
tált és interdiszciplináris jellege miatt kevésbé volt politológiai jellegű, 
mégis voltak ilyen hozadékai (Felder-Rieder 1994; Rey et al. 1993; 
Balthasar-Knoepfei 1994). ,

E programok mellett is egy sor más kutatást is végeztek ezeken a te
rületeken. Mindenekelőtt említést érdemelnek a nők helyzetének ki- 
egyenlítésére irányuló politikai törekvések hatékonyságával kapcsolatos 
vizsgálatok, amelyek bemutatják ennek az új, sokat vitatott és nagy elvá
rásoktól terhelt politikaterületnek a reális lehetőségeit és korlátáit 
(Senti 1995; Ballmer-Cao 1988; Linder 1988).

6. A POLITIKATUDOMÁNY A SVÁJCI TÁRSADALOMBAN

1951-ben amikor Zürichben nem sikerült az első kísérlet a politikatudo
mányi társaság megalakítására, a szkeptikusok feltették a kérdést, minek 
egyáltalán politikatudomány az olyan mintaállamban, mint Svájc, ahol 
minden a lehető legjobban megy (Wémegah 1980: 23; Klöti 1990a: 104). 
45 évVel ezután ennek ellenére konszolidálódott a svájci politológia hely
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zete, a korábban a demokráciák mintaállamának tekintett Svájc önbizal
ma viszont csökkent. Az európai integráción való kívülmaradás; avagy a 
belépés dilemmái miatt a svájci társadalom önmagával és Európán belü
li szerepével foglalkozik. A közvetlen demokrácia identitásjegyei, a fö
deralizmus, a konszenzusos jelleg és a semleges kisállamiság mára meg
kérdőjeleződtek. A globalizációval és a gazdasági nyitással Összefüggés
ben a versenyképesség, a politikai nyitással a társadalom- és gazdaság- 
politika megoldatlan problémái háttérbe szorítják az egykor oly fontos
nak tartott mintaállami és különleges helyzetet,

A politikatudomány kutatási eredményei az akadémiai területen túl
mutató jelentőségre tesznek szert. A svájci intézményekre összpontosí
tó intenzív kutatás a reális és funkcionális összefüggéseket közvetíti a 
svájci politika számára, hozzájárul a közvélemény formálásához és az in
tézményes reformokhoz. Nem kevésbé fontos ebben a tekintetben a kül
politika és az összehasonlító politika kutatása. A politikatudomány 
professzionalizációja és nemzetközivé válása, az alap- és az alkalmazott 
■kutatások egyensúlyának biztosítása révén a politológiának ma jóval na
gyobb befolyása lehet, mint bármikor korábban. Ezt az esélyt két irány
ban kellene felhasználni, egyrészt kialakítani az ifjú politológusok foglal
kozási orientációit, másrészt tágítani a politológia mint demokráciatu
domány horizontját a társadalmi problémák iránti érzékenység révén.
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