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Det er nå mere enn 3 uker siden  nazistene  foretok masseavskjedigelsene
og errestasjonene i Oslo og Aker kommuner.
Hvordan Går arbeidet nå? Det knirker nok på mange steder i maskineriet
som rimolig ken være når  sa  mange funksjonærer blir fjernet og når
nazestene ved sin aksjon reduserer arbeidslysten hos de som er igjen.
Det er-ikke bere nazistene dette går ut over. Det blir også fblbart for
det sttre publikum. Det er ikke til å unngå at det ar utelukkende
naeistene som har skylden for det hele.
Men inoen funksjoner bdr ikke-lammesp.bl.a. den del av jordstyrets arbeid
som gjelder metaukeen. Det kan fdles bittert at en av hensyn til de
nddvenaign forsyninEer til befelkningen må utfbre noe av det arbeide en
evskjedieJt har gjort, men det er desverre ikke til å unngå. Husk:
Det ejelder ikke annet arbeide ena det som er helt nödvendig for
forsyningene.

"pMso.ru"  for avs e f • m • Det ser ut til at
naznstnne nå synes synd  pa  de funksjonærer som er avskjediget og derzed
blitt ereeldsledege. Endel av dem har fått gratis opphold i fengsel, de
andre ser det nå ut til at partiet vil "forsdrge" ved å utskrive dem til
arbeedsinnsats.
Vi roper et varsko: Det er ikke godt å vite på hvilken mate "utskriv-
nineenv,vil forenå. Kanskje det blir om natten.
NORK OC MAIKANS.K. DENOKRATI.
Lnhver vet hva demokrati er. Det er folkeStyre. FOlket . bestemmer hvor-
ledes det stal Styres og peker ut dem som skal styre. Det-er fOr-dntte
•emokrati vi kjemper, ogmet av de få etterkrigsmålene vi --erenige
et vår styreforr, skal være demokratisk.- Imidlertid kan det være
interesse å se litt nærmere på begrenet-demokrati. Det bendver ikke være
ideatisk med det styresett vi hadde i Norge fdr okkupasjonen. I De
Foronede Stater er styreformen.minst like demokratisk som i Norge, men på
nange-nåter gir demokretlet seg endre utslaE. Kommunal-Nytt har funnet at
det kanskje kuhne være-av d.ntereSse å gi en. oversikt over de viktigste
ulikheter. Vi tar intet standpunkt og det får stå enhver av leserne fritt
å finne ut om det ur trekk i det amerikanske demokrati som med fordel kun-
ne onplantes til Norge. Redegjbrelsen for anerikanske forhold bygger på
de svenske dkonomer Alva og Gunnar Myrdels bok "Kontakt med Amerikan.
Et ev de vanligste ord i emerikansk demokrati er "leadership". Det får
vel nmreest oversettes med ledelse, og en nordmann får straks bange anel-
ser og tenkar på-ufbrer" og nazisMe. Med dette er en misforståelse. Det
amerikenske demokratiet som byggur på opplysningstidens filosofi er dypt
forankret 1 dun  enkelte  amerikaners-sinn. Oppdragelsen og hele kultur-
livet. har gjort at demekretiat er.blitt en ganske annen lbvende realitet
for den .jevne amarikanar enn for nordmannen. Han er seg vel bevisst sine
demokratiske rettieheter og er ikke villig til å gi slipp på en tUddel
æv don. Men hvis en mann blir valgt til et ombud, så skal han oEsh i det
begrensede tidsrom valget gjelder,få plike arbeidsvilkår at han blir i
stand til å utrette noe. Han ska1-få. ledelsen  oe  endre skal stbtte ham
lojelt. Derfor  pa-ir  eefierikanerne som, oftest ut en enkelt  mann  til å
löse en oppgava, der hvor vi betjener oss av en komite. De er ikke redde
for å legge meget makt i hendone på en mann. Noen utglidning mot
nazisne fbrer dette ikke til. Ordningen er'basert på frie velg, og den
valgte står hele tiden i sbkelyset fra en fri og våken presse. Denne
særoregethet ved Uet amerikanske demokrati - at det for et bestent tids-
ron er villie til å leege stor makt i hendene på &r: mann - er sh maget
eiendemneligere nar man ser den påhistorisk bakgrunn. I de fleste andre
land har folkepresontasjonen skrittvis dket sin innflytelse på bekostning
av et opprinnelig eneveldig byrakrati.  Det  amerikanske demokrati bygger
derimot på en revolusjon oE selve byråkratiet har derfor ingen annen bak-
grunn enn parlamentarismen. Det har derfor lugdn ting å Ejbre imed

-e nteritmrt styre, når nan legger stor myndighet til en mann.
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Han blir ikke eiktator, men amerikanerne finner ant når en masa settes til
å gjennomfdre noe, så skal han også få den myndigheten som er nbdvendig
for virkelig å få gjort noe, og dette gjelder hva enten ban er president,
borgermester, skolebestyrer eller fagforeningsformann. Skjdnt undervis-
ningsvesenet ligger betydelig heyere enn i Norden, og Skjdnt folk flest
har et ganske annet kjennskap til sosiologi, tar amerikaneren samfunds-
problemene mindre teoretisk. Hans reaksjon på de fleste praktiske pro-
blemer er at en må prdve å få den rette mann til å J.dsedem.  Ok  som
vi kommer til siden - det behdver ikke være Sn fagtann, Cor eksperter
kan en engasjere til hjelp, men det skai være en mann med energi, på-
gangsmot,optimisme og effektivitet.
En annen typisk egenskap ved det amerikanske demokrati er velgerens gjen-
nomfbrte uvilje mot gjanvalg. Det vil være kjent at inntil denne krig
brdt ut hadde ingen president vært gbenvalgt mer enn  bn  gang, og den
satme tundens gjdr Seg gjeldende gjennom hele det politiske liv, bort-
sett fra senatet, soai står i en særstilling. Gjennom denne stadige for-
nyelse av recrogentantene har man maturligvis det besta korrektiv mot
diktaturtendenser, og det er lettere å gi en mann stor makt, når det
skjer for et kortern tidsrom.: Men amerikanerens uvilje mot gjenvalg
skyldes allikevel ikke fdtst og fremst dette. Amorikancren mener at
etter en eller to valgperioder har en mann fått anlk,dning til å vise
hva han  dur  til og har utrettet det beste av hva han evnot i den stilling.
Nå bör en ay mann få sjangsen. Det amerikanske synet står her i avgjort
strid med hva som har vært praktis i Norge. En mann som her kom på.en
valgliste, enten det nå gjaldt stortingsvalg eller kommunevalg, fikk
alminnelighet "klippekort h. Hvis han uten å ha frasagt seg valg allike-
vel ikke ble stilt opp på listen neste gang, kunne folk med atskillig
sikkerhet regne med at han hadde forbrutt seg temmelig grovt. I denne
artikkel vil vi, som nevnt, ikke innlate oss på noen vurdering men for
at ikke bildet på dette punkt skal virke fortegnet, finner vi a måtte
peke på åt det norske systemet fdrer til at representantene får et inti-
mere kjennskap til sakene, og det gir dem anledning til å vokse med opp-
gavene.
Et tredja typisk trekk ved det amerikanske demokrati er de strenge krav
de stiller til kandidatens personlige og rent moralske egenskaper. For
den som nar forlest. seg på gangsterskildringer kan denno-påstand synes
underlig, men tross alle lett synlige unntagelser er det ellikevel riktig
at amerikanerne i langt hdyere grad enn oss beskjeftiger seg med kandi-
datens program. Myrdal begrunner dette rent historisk.. Utgangspunktet
er bondedemokratiets oppfatning, ot ethvert fornuftig menneske skjönner
seg på politikk. En trenger eksperter for å utrede detaljer, og eksper-
ter kan en bestille fro et universitet, men det er legmanndn, velgeren,
som har rett til å bestemme. Nå kan ikke alle bestemme, folket ma derfor
av sin midte velge representanter som i alles sted utdver alles makt.
For å. lede behdves ikke speslaltrening i de forskjellige fag. Men lede-
ren bör være et bra og godt menneske, for at man skal kunne betro ham den
store myndighet å utöve samfundsmakt på folkets vegne.
Våre lesere vil kanskje synes at dette om norsk og nmerikansk demokrati
faller utenfor Kommunel-Nytts ramme. Uten å ta dG1 i diskusjonen om
etterkrigsprobletene har vi dnskat å peke på at demokratiet også kan ikle
sog andre styraformer enn dem vi er vant td1 her hjemme. Vi har ikke
bnsket å uttale hva som er best, norsk eller amerikansk demokroti. Bare
på ett punkt vil vi fravike objektiviteten, nemlig nar det gjelder det
tredje punktet som er behnndlet ovenfor, amerikanernes krav til kan-
didatenes personlige egenskaper. Dette kan fdre til bigotteri, til en
smaskåren ddmmosyke, men det betyr at den som sdker vala til et ombud,
ham kan man spörre: "Hvem er du, at folket skal overdrn sin makt til
deg?" Nettop dette spdrsmalet vil vi komme til å stille hver eneste
kandidat som stiller seg til valg i stat og i kommune etter krigen. Ham
skal vi mdte med spdrstålet: "Fivet er du? Hva var din innsats i de 5
lange årene, et vi skulle gi deg makt og ledelse under arbeidet med å
bygge opp igjen landet vårt?"


