
Lunds universitet  STVK01 

Statsvetenskapliga institutionen  VT12 

  Handledare: Anders Sannerstedt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den polska Senaten pånyttfödd 

Ett resultat av Rundabordssamtalen 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Mlynarczyk 

 



 

 

Abstract 

In this thesis I try to answer the question why a second chamber, the Senate, was 

reintroduced in Poland 1989. To understand the mechanism behind the Polish 

transition to democracy I have used the conclusion of O’Donnell and Schmitter. I 

found that the Polish Senate was reintroduced as a result of the agreements 

reached between the ruling Communist Party, PZPR, and the opposition, the 

Solidarity movement, more known as the Roundtable agreements. The reason for 

this was mainly political as the Communist Party sought to retain its power and 

influence, by allowing free elections to the reintroduced Senate, in exchange for 

the negotiated elections to the lower chamber, the Sejm, and the creation of a 

strong presidency, with the Communist leader General Jaruzelski as the first 

president. For Solidarity this was a price they were willing to pay, for regaining 

legal status and the reintroduction of pluralism and some level of democracy in 

Poland. There were also ideological reasons, as the reintroduction of the Senate 

would serve as symbol of the Polish history and tradition, as well as to restore the 

democratic character of the Polish State. 

 

Nyckelord: Den polska Senaten, Rundabordssamtalen, transition, communism, 

bikameralism 
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1 Inledning 

Efter andra världskriget kom Polen att hamna på den östra sidan av järnridån, då 

det kommunistiska partiet med Sovjetunionens hjälp tog makten och införde ett 

enpartisystem, och avskaffade bland annat det polska parlamentets andra 

kammare, Senaten. I och med den ökande oppositionen mot kommunistpartiet 

med Solidaritetsrörelsen, Solidarność, i spetsen, försvagades partiets makt alltmer 

och därför inleddes 1989 samtal med oppositionen, de så kallade 

Rundabordssamtalen. I dessa kom man överens om att i de val som skulle hållas, 

skulle även Senaten återupplivas och val till denna kammare hållas samtidigt med 

valen till den första kammaren, Sejmen. Varför valde man att återgå till ett 

tvåkammarsystem? 

Jag tycker att detta ämne är intressant, eftersom att jag med erfarenhet av det 

moderna svenska parlamentssystemet, med en kammare, saknat en större 

förståelse för bikamerala parlamentsmodeller, vilka är normalt förekommande 

världen över, med framträdande exempel som den amerikanska Senaten eller det 

engelska överhuset, House of the Lords. Jag har dessutom delvis polsk bakgrund, 

vilket gör att det polska fallet ligger mig närmare om hjärtat, och därför både är 

intressantare och lättare att studera och förstå sig på. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att svara på frågan om varför man i Polen återinförde ett 

tvåkammarsystem, samt redogöra för vilka faktorer som låg bakom, den historiska 

bakgrund, eventuella utländska influenser, maktförhållandet mellan 

kommunistpartiet och oppositionen Solidaritet. Jag har valt att använda en 

förklarande problemformulering och den förklarande ansatsen begrundar kausala 

faktorer, som orsak och verkan, och här passar en varför-fråga in. Ett annat sätt att 

benämna det på skulle vara orsaks- och effektanalys (Teorell & Svensson 2007: 

27-29).  Frågeställningen är således: 

 

 Varför valde man att återgå till ett tvåkammarsystem i Polen 1989? 

 

1.2 Metod och upplägg 
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Jag avser att använda mig av en kvalitativ metod, en fallstudie för att kunna förstå 

och beskriva det jag undersöker, för att komma närmare det specifika fallet. Jag 

kommer i teoridelen använda mig av O’Donnell och Schmitters slutsatser gällande 

transitioner från auktoritärt styre. Jag hoppas att dessa ska hjälpa mig att svara på 

min frågeställning. 

Uppsatsen upplägg är först en presentation av O’Donnell och Schmitters 

transitionsteori, viktiga begrepp och faktorer som spelar in i transitionen. Därefter 

kommer en bakgrundsbild över fenomenet bikameralism, till just vilken man i 

Polen 1989 valde att övergå till, samt en överblick av den polska Senaten. I denna 

del presenteras bikameralismen historiska utveckling, argument för och emot, den 

polska Senatens historia och ställning och uppgift i dagen konstitution. 

Den näst sista och sista delen av uppsatsen är slutligen analysen och en 

sammanfattande diskussion. Analysdelen är även den uppdelad; en om 

efterkrigstidens Polen; en om den konstitutionella utvecklingen under samma tid; 

och slutligen en redogörelse för Rundabordssamtalen. 

1.3 Material 

I mitt sökande efter material, kontrollerade jag först litteraturen på institutionens 

bibliotek och förvånades att så lite stod att finna, åtminstone på 

kurslitteraturhyllan, i ämnet bikameralism. Vidare sökning av e-resurser visade 

dock att det finns en hel del material som belyser detta ämne och då främst 

artiklar. Jag var dock tvungen att fortsatta mitt sökande eftersom material som rör 

min konkreta frågeställning är begränsad och oåtkomlig från Sverige, vilket 

gjorde att jag flög till Warszawa för att besöka parlamentsbiblioteket där, 

Biblioteka Sejmowa, något som gav mig tillgång till material med större relevans. 

Materialet kommer att bestå av sekundära källor, och vara ett urval av artiklar 

och böcker på främst polska och engelska. 
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2 Teori 

Det finns en hel del skrivet om demokratiseringen av auktoritära regimer och 

övergången från diktatur till demokrati, svårigheterna i detta, vem som behåller 

makten och så vidare. Då min frågeställning är varför man valde att återgå till ett 

tvåparlamentssystem 1989 i Polen, avser jag inte att fördjupa mig i den process 

som ledde fram till händelserna 1989, men bara sammanfatta dessa kort. Dessa 

händelser är dock väldigt viktiga i sig och måste därför förstås och presenteras. 

Transitionsteorier är en viktig del i detta och jag har valt att använda dessa för att 

just förstå händelseutvecklingen i Polen, men framförallt, vilket är relevant för 

min frågeställning, hur kommunistpartiet tänkte och vad deras mål var under 

förhandlingarna med oppositionen i Rundabordssamtalen, vilka ledde fram till att 

den polska Senaten återuppstod. 

Jag har valt att använda mig av O’Donnell och Schmitters slutsatser som 

presenteras i Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about 

Uncertain Democracies.  Denna bok har några år på nacken och mycket har hänt i 

världen sen dess och den behandlar transitionerna i Sydamerika och Sydeuropa, 

men slutsatserna ter sig vara tillräckligt universella för att man ska kunna bortse 

från detta. Deras slutsatser anser jag vara väl lämpade för att förklara mitt fall, då 

mycket av det de tar upp kan återfinnas i det jag studerar.  

 

2.1 Operationalisering och begrepp 

I operationaliseringen av begreppet transition görs en begränsning å ena sidan av 

den process som leder fram till den auktoritära regimens försvagning och å andra 

sidan av det som kommer efter maktövertagandet, den så kallade konsolideringen. 

Transitionen kännetecknas av oreda och oklara spelregler, där olika aktörer inte 

bara försöker se till sina egna intressen, men också skapa politiska regler för 

framtiden. Den sittande makten har ofta i detta skede övertaget, och övergången 

påbörjas då de styrande börjar ändra sina egna regler för att säkerställa sina 

intressen (O’Donnell – Schmitter 1986: 6). 

Med liberalisering menas den utvidgning av rättigheter som ofta kommer i 

början av transitionen, som även ofta får oanade konsekvenser och följder. Dessa 

rättigheter är bland annat rätten till privatliv, rättvisa och lagenliga rättegångar, 

tryck-, rörelse-, menings- och samlingsfrihet. En mer tolerant hållning gentemot 

dessa rättigheter från de styrande tenderar att leda till att fler och fler vågar 

opponera sig (O’Donnell – Schmitter 1986:7). 
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Medborgarskap är en viktig del av demokratin, oavsett hur demokratin ser ut. 

De demokratiska formerna varierar över tid och rum, men kännetecknas av att de i 

olika mån innefattar begreppet medborgarskap. Med medborgarskap menas rätten 

att delta i kollektiva, återkommande och sekretessbelagda val samt möjligheten 

till ansvarsutkrävande. Men även att väljarna är skyldiga att respektera 

legitimiteten hos de folkvalda och dessas rätt att implementera fattade beslut. Med 

demokratisering menas att de regler och processer som kännetecknar 

medborgarskap kommer att gälla alla sfärer av samhället, att de delar av det 

politiska livet som tidigare varit uteslutna av olika anledningar också blir 

innefattade av medborgarskapsprincipen (O’Donnell – Schmitter 1986:7-8).  

2.2 Om liberalisering och demokratisering 

Begreppsredovisningen ovan visar att liberalisering och demokratisering inte är 

olika begrepp för ett och samma skeende, utan är åtskilda. De är icke desto mindre 

ofta tätt sammankopplade. Demokrati utan tryck- och åsiktsfrihet blir bara ett tomt 

ord, och samma friheter, utan de rättigheter och skyldigheter som demokratisering 

leder till, kan bli menings- och konsekvenslösa. O’Donnell och Schmitter kallar 

den förra för liberal auktoritarism och den senare för begränsad demokrati [min 

översättning]. Liberal auktoritarism innebär således att regimen tillåter eller till 

och med uppmuntrar vissa friheter för att på så sätt tillmötesgå oppositionen och 

ge falska förespeglingar utan att för den skull tillåta ansvarsutkrävande eller fria 

val. Med begränsad demokrati menas då en regim försöker begränsa en påbörjad 

demokratiseringsprocess genom att behålla eller skapa nya frihetsåtstramningar 

för vissa individer eller grupper, som kan komma att regimens ställning (1986:9). 

O’Donnell och Schmitter menar vidare att för ovanstående begrepp kan 

följande generaliseringar göras (1986: 9-10):  

 

1. Liberalisering är en fråga om gradskillnader, olika från fall till fall, 

beroende på hur snabbt rättigheter ges och hur de garanteras. 

2. Demokratisering är också en fråga om gradskillnader utan specifika 

klassificeringar, där det i bildandet av den politiska demokratin finns 

två dimensioner; en begränsande, där oppositionella partier och 

ideologier är förbjudna, eller begränsas i den mån att de inte innebär 

något reellt hot; och en dimension där regimen skapar institutioner 

eller organ utanför det formella systemet för att undvika 

ansvarsutkrävande. 

3. Liberalisering kan ske utan demokratisering, där rättigheter ges 

samtidigt som medborgarskapet är starkt begränsat. Faktum är dock 

ofta att liberalisering får som påföljd att kravet på demokratisering 

ökar. 

4. Demokratisering föregås av en liberalisering, oavsett i vilken 

omfattning rättigheterna utökas. Dessa processer följer således 
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varandra, om än med olika styrka, för att sedan när transitionen till 

demokrati lyckats bli tätt sammankopplade. 

5. Om liberalisering är det som startar transitionen kan dess startpunkt 

identifieras till när regimen tillkännager vissa lättnader på tidigare 

restriktioner och utökning av rättigheter samt att dessa 

tillkännagivanden mottas av oppositionen som trovärdiga. 

6. Att en transition till demokrati både är möjlig och önskvärd utan ett 

våldsamt och/eller revolutionärt scenario. Deras studier visar att sådana 

scenarion inte skapar en lyckad transition samt att de sällan egentligen 

är möjliga med tanke på regimens militära styrka. 

2.3 Hard-liners och soft-liners 

En regim kan oftast delas in två åsiktsgrupperingar, hard-liners och soft-liners, 

där, som benämningen i sig redan förklarar, den ena förespråkar en hårdför 

realisering av de satta målen, och den andra som anser att regimen måste 

förändras för att bibehålla sin ställning och legitimitet. 

Hard-liners menas att fortsatt auktoritärt styre både är önskvärt och möjligt, 

oavsett om alla former av demokrati förkastas eller om en fasad bör skapas för att 

dölja det auktoritära styret. Denna grupp är dock inte homogen, utan består 

antingen av opportunister, som ser till sitt eget bästa, om det så är att behålla sina 

poster eller att berika sig, och hard-liners som är ideologiskt styrda och är av 

åsikten att deras uppdrag är rätt och en demokratisering av ondo (O’Donnell – 

Schmitter, 1986: 16). 

Soft-liners har förändrats under den tid som regimen har haft makten, där de i 

början också var hard-liners. De kan även fortsättningsvis vara hard-liners i den 

mån att de anser användandet av repression och säkerhetsstyrkor för nödvändigt. 

Det som kännetecknar dem är att de anser att regimen kommer att behöva 

använda sig av någon form av vallegitimitet, och att visa rättigheter bör ges 

åtminstone för att blidka både en inhemsk och internationell opinion. Även soft-

liners är inte homogena, vissa kan vara nöjda med vad de uppnått och vill dra sig 

tillbaka med sin rikedom, andra vill bara tillåta en liberalisering som låter de 

behålla sina poster och förmåner eller de som hoppas på bra samhällspositioner i 

en framtida regim (1986: 16-17). 

2.4 Pakter 

O’Donnell och Schmitter nämner även olika pakter som en form av transition från 

auktoritärt styre. En pakt kan definieras som ett avtal mellan ett antal aktörer, som 

förändrar reglerna gällande maktutövning, byggd på ömsesidiga garantier att 

respektera aktörernas olika intressen. De kan gälla en viss period eller i en icke-
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oöverskådlig framtid, men ses oftast som temporära lösningar. Pakten kan få stort 

genomslag och exempelvis fastställa hur institutioner ska se ut och hur politiska 

partier, myndigheter, intresseorganisationer ska komma att se ut och vilken roll de 

ska ha (1986: 37). 

Sådana pakter bygger alltså på att aktörerna ger varandra garantier om att 

respektera varandras intressen, till exempel att avstå regimen avstår från våld och 

oppositionen inte stör samhällsordningen. Dessutom är dessa pakter ofta sprungna 

ur det faktum att aktörerna är beroende av varandra, eftersom ingen av dem ensam 

kan få sin vilja igenom (O’Donnell – Schmitter, 1986: 38). 

 

2.5 Övriga faktorer 

En faktor som ofta spelar in på att en transition ska påbörjas är militära nederlag i 

internationella konflikter (exempelvis Grekland och Argentina) eller faktorer som 

inhemska och interna problem. Det internationella trycket spelar också in, särskilt 

om regimens ideologi skiljer sig från den internationellt dominanta, och likaså 

nedgångar i den internationella ekonomin. Dock visar det sig att det är inom 

regimen som faktorerna bör sökas, om man vill hitta de egentliga orsakerna till en 

transition (1986: 18-19).  

Även de tidigare samhälleliga och politiska strukturerna före det auktoritära 

styret spelar in på transitionen, om dessa har överlevt samt vilken betydelse de 

hade och har. Likaså den osäkerhet som finns hos regimen i hur det förflutna 

kommer att hanteras i den nya regimen, det vill säga hur man i framtiden kommer 

att ställa sig till det fysiska och psykiska förtrycket under de auktoritära åren, i 

vilken utsträckning de ansvariga kommer att stå till svars för sina handlingar och i 

vilken omfattning den nya regimen kommer att vilja göra upp med det förflutna. 

En annan faktor är hur integrerad militären är i den auktoritära regimen, dess roll 

och vilken roll den är tänkt att spela i den nya regimen (1986: 21-22, 28-31, 34-

36). 
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3 Bakgrund 

I denna del avser jag att presentera en bakgrund på vilken analysen ska bygga på. 

Denna bakgrund kommer att påstå av två huvuddelar, där den första ger en inblick 

i fenomenet bikameralism, och den andra i den polska Senaten. Denna bakgrund 

är högst relevant för den analys som ska komma sedan, eftersom om en 

förförståelse saknas för de fenomen och institutioner som behandlas, är det svårt 

att göra sig en bra bild av saker som hade betydelse för vilka beslut som togs vid 

Rundabordssamtalen 1989. Det är av detta skäl som jag har valt att ägna en del av 

min uppsats till just bikameralism och en av dess fysiska gestaltningar, den polska 

senaten. 

3.1 Bikameralism 

Med bikameralism menas att den legislativa delen av ett statsskick, är uppdelad i 

två institutioner som delar den legislativa makten, eller enklare uttryckt ett 

parlament med två kammare. En begreppsförklaring bör göras innan jag fortsätter, 

nämligen att legislativa kamrarna har en uppsjö av namn, såsom House of 

Commons och House of the Lords, Bundestag och Bundesrat, House of 

Representatives och Senaten, vilket gör att man oftast väljer att tala om den första 

eller lägre kammaren och om den andra eller högre kammaren, och där den lägre 

kammaren alltid är den viktigare eller som i federala system väljs efter 

befolkningsantalet (Lijphart, 1999: 201)
1
.  

Bikamerala system är ett ganska normalt inslag i parlament världen över, cirka 

en tredjedel av världens parlament är bikamerala och cirka två tredjedelar av 

världens utvecklade demokratier är bikamerala. Sannolikheten av ett bikameralt 

parlament ökar ju större demokratin är och huruvida den är federal eller inte (Uhr, 

2006: 476). 

Denna del är kort redogörelse för bikameralismens rötter och historiska 

utveckling, där argument för och emot flätas in. Då detta inte är en del av min 

frågeställning har jag inte för avsikt att fördjupa mig alltför mycket i frågan 

huruvida det är relevant med ett bikameralt parlament. En hel del finns skrivet 

rörande bikameralismens vara eller inte, dess effektivitet, inflytande på den 

legislativa processen och så vidare, och är sig väldigt intressant, och något som 

jag starkt kan rekommendera. 

                                                                                                                                                         

 
1
 Lijphart påpekar dock att det finns två avvikande fall där namnen är tvärtom, i Nederländerna 

och Sverige, när vi hade en tvåkammarriksdag, där den första kammaren kallas för den andra.
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3.1.1 Bikameralismens rötter 

Den bikamerala traditionen har sina rötter i antikens Grekland och Rom, och det 

är därifrån man under historien hämtat inspiration och stöd. Aristoteles 

identifierade tre stora styrelseskick; monarki, en styrande; aristokrati, några 

styrande; demokrati, mångas styre. Han menade att man borde dra element från 

alla tre i en balanserad form, för att uppnå en representation av samtligas 

intressen. Om bara ett styrelseskick skulle väljas, skulle det snart degenereras till 

en avart, oavsett vilken av dem (Shell, 2001: 6).  

Den romerska republiken lät sig inspireras av det grekiska tänkandet, och dess 

mest framträdande symbol, senaten, har gett sitt namn åt de flesta andra kammare 

i många stater idag, bland andra Italiens, Spaniens, Frankrikes, USA:s, 

Australiens och Kanadas. Den romerska senaten, från att ha haft en rådgivande 

funktion, tog sig alltmer rollen som styrande och där senatorerna var tillsatta på 

livstid och starkt kopplade till patricierfamiljerna. Den har sedan dess använts som 

symbol för vishetens och erfarenhetens inflytande på regerandet (Shell, 2001: 6). 

Det kan dock vara intressant att nämna att Aristoteles var kritisk till senatliknande 

institutioner, då han menade att det fanns en potential för korruption i livslånga 

mandat och oligarkiska utnämningar (Tsebelis – Money, 1999: 19). 

3.1.2 Det engelska exemplet 

Det första exemplet i vår tid på bikamerala lagförsamlingar är 1300-talets England 

med dess uppdelning i två kamrar, House of Commons och House of Lords. Även 

här låg tyngdpunkten i den politiska stabiliteten som gjorde att ingen grupp fick 

låtas bli alltför dominant (Tsebelis – Money, 1999: 21).  

Utvecklingen hade sin början i det kungliga rådet, som bestod av rådgivare, 

och skedde i tre etapper; den första där nya skatter behövde rådets godkännande: 

den andra med ökad representation av samhällsgrupper i rådet; det tredje med 

uppdelning av rådet i två församlingar. Den politiska utvecklingen i England 

följde den på kontinenten med två kungliga råd, ett mindre och ett större. Det 

mindre bestod av mer ”professionella” rådgivare som stod kungen nära. Det större 

bestod av både religiösa och feodala herrar, och det är dess utveckling som 

beskrivits ovan. Den engelska aristokratin lyckades få utökad kontroll över 

kungens rätt till beskattning. Rådets sammansättning började alltmer återspegla 

samhällets uppdelning, i stället för en feodal. Syftet med ökad representation var 

att få stöd till utökad kunglig beskattning; 1227 blev grevskapen/länen 

representerade av riddare; 1254 det lägre prästerskapet; 1283 borgarna. De olika 

grupperna möttes i rådet för att sedan dra sig tillbaka var för sig för att godkänna 

olika beskattningar. Den slutliga uppdelningen i två kammare grundade sig på 

skillnaden mellan de som representerade sig själva och de som var representanter 

för andra. I och med prästerskapets tillbakadragande från rådet, gjordes 

uppdelningen än tydligare, vilket ytterligare förstärktas av riddarna och borgarna 

alltmer konsulterade varandra. Steget därifrån till det engelska bikamerala 

parlamentet var inte långt (Tsebelis – Money 1997: 21-23). 
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Stjernquist menar att det inte verkar finnas någon rationell motivering till 

denna uppdelning i två kammare, utan att det bara blev så, och det egentligen blev 

en sorts ståndsuppdelning, och om någon motivering skulle hittas är det 

efterhandskonstruktioner (1996: 11). 

3.1.3 Fortsatt utveckling 

Montesquieu var en av de framstående politiska filosoferna under 1700-talet, och 

vars tankar har varit inflytelserika, bland annat på den konstitutionskoalition som 

arbetade med den nya polska konstitutionen från 1791 (Brzezinski, 2000:40). 

Montesquieu argumenterade för en uppdelning av makten mellan tre institutioner 

eller samhällsklasser; han menade att om en enda klass kontrollerade den 

exekutiva, legislativa och juridiska makten, var den politiska friheten förlorad. 

Enligt honom borde den exekutiva makten ligga hos monarken, som hade den 

handlingskraft som var nödvändig; den juridiska makten skulle vara självständig; 

den legislativa makten skulle delas mellan aristokratin och folket, som skulle 

tilldelas varsin kammare, med lika makt, för att inte någondera av dem skulle 

kunna ignorera den andre. Denna balans ansåg han finnas i den engelska 

maktuppdelningen. Genom att den andra kammaren bara skulle ha vetorätt och 

inte initiativrätt, minskade man den risk för korruption som Aristoteles såg i den 

(Tsebelis – Money 1997: 24-25).  

Även John Adams, en av den amerikanska konstitutionens författare, pekade 

på balansen i det engelska systemet, och förespråkade en tredelad legislatur: två 

kammare som representerade adeln och folket, samt monarken med både 

legislativ vetorätt och den exekutiva makten. Han menade, med tanke på 

skillnaden i den amerikanska respektive engelska samhällsstrukturen, var det fullt 

möjligt att byta ut monarken mot en person, genom val, satt att inneha både den 

exekutiva makten och vetorätt. Den nutida aristokratin var inte ärvbar utan något 

som man kunde uppnå, en samhällselit byggd på rikedom och vishet (Tsebelis – 

Money 1997: 25-26). 

Den parlamentära utvecklingen i USA ledde till att synen på det bikamerala 

parlamentet också förändrades. Före USA:s tillblivande hade de flesta delstaterna 

i Amerika gått från unikamerala lagförsamlingar till bikamerala, vilket innebar att 

det inför konstitutionen 1776 fanns en bred tradition att ta ifrån. Konstitutionen 

behövde dock förbättras och 1787 bildades en bikameral, federal lagförsamling, 

där representanthuset, den lägre kammaren, skulle vara en återspegling av 

delstaternas befolkningsstorlek och där senaten, den övre, skulle återspegla hela 

federationen, med två senatorer från varje delstat, oavsett storlek. Detta pekade på 

ett skift från den tidigare idén inom bikameralismen, att kamrarna skulle 

representera olika samhällsklasser, till att återspegla folkets vilja, i 

representanthuset den populistiska dimensionen och i senaten den territoriella 

(Tsebelis – Money 1997: 27). Dessa förändringar menade man skulle garantera att 

både folket och delstaternas önskemål skulle respekteras. En annan amerikansk 

politisk tänkare, James Madison, pekade på det faktum att båda kamrarna 

representerade två olika viljor, vardera med vetorätt skulle ge att inga lagar skulle 
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kunna antas utan de bådas överenskommelse. Senaten skulle agera som en 

bromskloss, i positiv mening, för att förhindra att impulsiva beslut skulle tas av 

alltför skiftande majoriteter i representanthuset. Därutöver menade Madison att 

senatorernas längre mandatperioder borgade för bättre lagförslag och ett stävjande 

av korruption, då senatorerna skulle tillåtas fördjupa sig den legislativa processen 

och att förekomsten av två kammare skulle försvåra korruption och maktmissbruk 

(Tsebelis – Money 1997: 27-28). 

En som bidrog i att vidarebefordra de amerikanska erfarenheterna i Europa var 

greven Tocqueville, som varnade för demokratins frammarsch. Ett bikameralt 

system var ett bra förslag på maktbalans mellan samhällets olika skikt. Han 

redovisade för sina amerikanska inryck, på distinktionen mellan de två kamrarnas 

representanter; där senatorerna i jämförelse med kongressmännen framstod i klart 

bättre dager (Stjernquist, 1996:12).    

Förekomsten av ståndsparlament var utbredd i Europa, med varierande makt i 

olika länder, där de fungerade som rådgivare åt monarken. Utvecklingen i 

Danmark är representativ för Europa, där kampen mellan adeln och monarken var 

i förgrunden. 1282 skrev den danske kungen under ett dokument som begränsade 

hans makt och reglerade att ting, Danehof, skulle hållas varje år som 

representerade högadeln och det högre prästerskapet. Utvecklingen gick dock mot 

att monarken fick alltmer makt, och 1600-talets absolutism. Det var först under 

det oroliga 1800-talet som monarkens makt begränsades och ett bikameralt 

parlament skapades; med Folketing och Landsting. Huruvida parlamenten skulle 

vara uni- eller bikamerala diskuterades, men den bikamerala lösningen valdes allt 

som oftast för att säkerställa de rikas och besuttnas inflytande (Tsebelis – Money 

1997: 30-31). 

I länder som bestod av olika delstater eller regioner var parlamenten 

unikamerala, i motsats till dagens starka koppling mellan federalism och 

bikameralism. Schweiz, Nederländerna och Tyskland hade olika lösningar hur 

representationen skulle se ut, men bara en kammare. Detta förändrades även hör 

på 1800-talet, då Schweiz och Tyskland antog bikamerala system liknande det 

amerikanska, och då i Nederländerna den övre kammaren blev en aristokratisk 

sådan tillsatt av kungen, för att sedan komma att representera de olika regionerna, 

utan att för den delen bli en federalism. Vi ser alltså att utvecklingen i Europa 

skedde mellan två olika bikamerala system, det engelska respektive det 

amerikanska, där i den förra kom den övre kammaren att representera en 

samhällelig elit och i den senare de olika staterna eller regionerna (Tsebelis – 

Money 1997: 31-32). 

Tsebelis och Money menar att bakgrunden och orsaken till den andra eller 

övre kammarens tillblivande, hade följder för dess senare legitimitet, 

rättfärdigande och maktutvecklingen. Legitimiteten och behovet av en övre 

kammare skulle komma att ifrågasättas i enhetliga länder där samhällets 

utveckling gjorde att de sociala klasserna inte längre var lika markant synliga. 

Däremot var detta inte fallet där den övre kammaren återspeglade en territoriell 

uppdelning. De pekar ut tre vägar som utvecklingen av de bikamerala parlamenten 

kom att ta: a) starka och legitima övre kammar, b) svaga övre kammare samt c) 

kongruent bikameralism. Dessa förklaras närmare nedan (1997: 32-35): 
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a) I de flesta federala system bibehåller de övre kammarna sin legitimitet 

och makt. Den amerikanska senaten har lika mycket makt som 

representanthuset, likaså är maktförhållandet i Schweiz. I Tyskland har 

den övre kammaren, Bundesrat, absolut vetorätt vad det gäller 

lagstiftning som rör delstaterna, det vill säga mer än hälften av 

lagstiftningen och vetorätt i övriga ärenden, vilket kräver absolut 

majoritet i den lägre kammaren, Bundestag, för att åsidosättas (Patzelt 

1999: 61). 

b) Denna väg återspeglar realiteten i enhetliga länder, där utökad rösträtt 

och demokratisering, marginaliserat den övre kammarens betydelse, 

och förändrat det sätt på vilket dess ledamöter är tillsatta. De flesta har 

övergått till demokratiska val, och resterande som behållit den gamla 

tillsättningsformen har fått opolitiska funktioner. I Storbritannien ärvs 

fortfarande sätena i den övre kammaren, men dess makt har starkt 

begränsats. I studier av den franska senaten framhålls antingen dess 

politiska svaghet eller dess värde som en institution som kännetecknas 

av vishet och professionalism, vilket återspeglar antikens tankegångar. 

c) I den kongruenta bikameralismen förändrades valprocesserna, så att 

den politiska sammansättningen i de två kammarna blev alltmer lika. 

Detta fick som konsekvens att diskussionen kom att gälla huruvida en 

andra kammare tillförde något, där bland andra Danmark och Sverige 

valde att överge detta system till förmån för ett unikameralt. 

 

 

3.1.4 För eller emot 

Diskussion gällande behovet av en andra kammare är nog lika gammal som 

kammaren själv. Många framstående politiska filosofer har uttalat sig om detta, 

från Aristoteles i antikens Grekland till Roms Cicero, från amerikaner som 

Madison och Adams till fransmännen Montesquieu och Tocqueville. Genom 

historien kan vi se att den andra kammaren har haft som uppgift att företräda 

aristokratin och andra samhälleliga eliter, och att detta i sig motiverade både dess 

existens och funktion i det politiska systemet. I takt med demokratins framfart 

blev den andra kammaren alltmer ifrågasatt, vissa försvann eller utnämningen av 

dess ledamöter förändrades och deras ställning försvagades. Dess ställning förblev 

dock i stort ohotad i federala stater, där de sågs och ses som representanter för de 

olika delstaterna eller regioner (Shell, 2001: 17). Abbé Sièyes, en politisk filosof 

på 1700-talet, formulerade sig på följande sätt:”If the Second Chamber agrees 

with the first it is unnecessary:  if it disagrees it is pernicious.” (citerad i 

Heywood, 1997: 301). 

Shell menar att många av dagens andra kammare är svaga och saknar större 

betydelse, samtidigt som de har legitimitetsproblem, men att detta vore att 

underskatta deras inflytande och att det inte är helt lätt att avskaffa dem. Därtill att 
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de fortfarande kan agera som bromsklossar mot förhastade beslut och stå för 

vishet och erfarenhet i det legislativa arbetet, argument från antikens Grekland 

och Rom, som man kanske inte helt kan bortse från (Shell, 2001: 18). 

Heywood listar i Politics bikameralismen styrkor och svagheter, en 

summering som på ett adekvat sätt kan avrunda denna introduktion till 

bikameralismen historia (1997: 303): 

 

+ kan agera som bromskloss gentemot den första kammaren och 

förhindra majoritetsstyre 

+ bikamerala parlament är bättre motvikter mot den exekutiva makten, 

då två kammare istället för en granskar regeringen/presidenten 

+ representationen breddas, eftersom de två kammarna kan representera 

olika intressen 

+ det legislativa arbetet förbättras, då den andra kammaren kan hjälpa 

och granska den första kammarens förslag 

+ väktare av konstitutionen, då den legislativa processen saktas ner och 

kontroversiella förslag kan diskuteras igenom ordentligt 

– unikamerala parlament är mer effektiva, då två kammare behöver mer 

tid med det legislativa arbetet 

– den andra kammaren kan vara odemokratisk, särskilt om dess 

ledamöter inte utses via allmänna val 

– andra kammaren leder till parlamentskonflikter och låsningar i det 

legislativa arbetet 

– bikamerala parlament kan förflytta makt från kamrarna till 

samarbetskommittéer (med ledamöter från båda kammare) 

– den andra kammaren inför konservatism i systemet genom att 

representera samhällseliter 

3.2 Den polska Senaten 

Den polska Senaten har en lång historia som sträcker sig från 1300-talet fram till 

våra dagar. Dess konstitutionella betydelse har varierat, men den har ändå alltid 

varit en del av det politiska livet. Vid två tillfällen fanns det dock ingen senat, den 

första i praktiken mellan 1795 och 1921, då Polen försvann från kartan och den 

andra mellan 1946 och 1989 under kommunisttiden.  

Just med tanke på Senatens långa historia är det av värde att kortfattat 

redogöra för de viktiga momenten i den, för att läsaren ska kunna bilda sig en 

uppfattning av dess roll och betydelse. Jag kommer även att ge en kort 

sammanfattning av dess funktioner och roll i den polska konstitutionen idag. Jag 

väljer medvetet inte att ta med diskussionen huruvida Polen behöver ett 

tvåkammarsystem eller inte, eftersom detta inte är en del av frågeställningen och 

det är en diskussion som framförallt uppstod efter Senatens återinförande. 
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3.2.1 Senatens historia 

Den polska Senatens historia är kopplad till den konstitutionella utvecklingen i 

Polen, en utveckling som började på 1200-talet i och med försök att begränsa 

kungens makt och överföra en del av denna makt till adeln. Polen, som sedan 966 

var en stat, var vid denna tid uppdelad i fem självstyrande hertigdömen, som var 

löst sammankopplade. En tradition av styre genom konsensus och representation 

var väletablerad och tog sig uttryck i ting, sejmer, som bestod av representanter 

för den lokala aristokratin, szlachta. Dessa var efter 1295 en bestående del av 

landets politiska styre. (Brzezinski, 2000: 32). Vid denna tid bildades ett kungligt 

råd, som bestod av höga ämbetsmän och kyrkomän, som skulle bistå kungen i 

regerandet. Detta råd skulle bli en del av olika samlingsmöten som kungen 

förordnade, och där övriga deltagare var representanter för adeln runtom i landet, 

städer och domkapitel (Pietrzak, 2002: 13). 

Polens tvåkammarsystem har sitt ursprung i delningen av den Allmänna 

Sejmen i två kammare 1493. De årliga mötena mellan de lokala sejmena och det 

Kungliga rådet kallades för den Allmänna Sejmen, vilken 1493 delades upp i två 

kammare: en högre, Senaten, och en lägre, Delegaternas kammare (Brzezinski 

2000: 34). Den polska parlamentarism syftade till att stärka adelns makt gentemot 

kungen, vilket ledde till att makten i början på 1600-talet fördelades mellan tre 

instanser: Delegaternas kammare, eller adelns kammare; Senaten, bestående av 

regionala representanter för staten och kyrkan; samt kungen. Samtliga tre 

instanser behövde godkänna ett lagförslag för att det skulle kunna införas, men en 

maktförskjutning blev alltmer framträdande där adeln blev starkare på kungens 

bekostnad, vilket ledde till en svag kung och en svag armé. Adeln satte sina egna 

intressen främst, samtidigt som olika adliga grupperingar sökte främst att sko sig 

själva. Detta i kombination med ”liberum veto”, det vill säga varje enskild 

ledamots rätt att lägga in ett veto, gjorde att den polska regeringen blev maktlös 

och mottaglig för utländska influenser. Den alltmer ohållbara situationen 

föranledde den polske kungen Stanislaw August Poniatowski, i den andra delen av 

1700-talet, att påbörja ett konstitutionellt reformarbete i syfte att stärka den polska 

regeringen i skuggan av allt starkare grannar. Utredarna till den nya konstitutionen 

hade hämtat intryck från både det engelska systemet, med tvåkammarsystem och 

monarki, den amerikanska konstitutionen samt förarbetet till den franska 

konstitutionen. Den tredje maj 1791 antogs den nya konstitutionen, den första 

antagna skrivna konstitutionen i Europa, och den andra i världen efter den 

amerikanska. Den polska Senaten fortlevde i den nya konstitutionen som den 

andra kammaren i den tvådelade Sejmen. Senatens ordförande var kungen och 

dess 132 ledamöter utsågs även av kungen och bestod av vojevoder (regionala 

ståthållare eller landshövdingar), biskopar och ministrar. Senaten skulle fungera 

som ett ”äldreråd”, med stabila åsikter och politisk erfarenhet, och dess uppgift 

var att granska Delegatkammarens lagförslag, med den maktinskränkningen att 

Delegatkammaren kunde bortse från Senatens ändringsförslag med ett 

majoritetsbeslut (Brzezinski 2000: 37-43).  

Redan 1772 började uppdelning av Polen mellan Preussen, Ryssland och 

Österrike, och den andra kom strax efter konstitutionens antagande, 1792 och den 
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slutliga uppdelningen 1795 då Polen försvann från kartan. Under Napoleontiden 

uppstod Storhertigdömet Warszawa 1807 till 1815,som ett resultat av det polska 

stödet i Napoleons kampanjer, där Senaten fick en underordnad roll och bestod av 

biskopar, vojevoder och kastellaner. Senaten fortlevde i det nya Kungadömet 

Polen eller Kongresspolen, under rysk kontroll, men upphörde igen 1831 för att 

sedan inte dyka upp igen förrän i det pånyttfödda Polen efter första världskriget. 

Senaten formades igen med 1921 år konstitution med Sejmen som den lägre 

kammaren och Senaten som den högre, men svagare kammaren. Den bestod av 

111 senatorer och bildade tillsammans med Sejmen Polens Nationalförsamling, 

Zgromadzenie Narodowe, som skulle utse presidenten. Med den nya 

konstitutionen 1935 stärktes Senaten gentemot Sejmen, men båda kammares 

ställning försvagades dock gentemot presidenten. Senaten hade nu 96 ledamöter, 

av vilka en tredjedel är tillsatta var presidenten och resterande valda av den 

samhälleliga eliten (höga tjänstemän, intellektuella och så vidare) (Pietrzak, 2007: 

3-4). Både Sejmen och Senaten löstes upp av presidenten efter andra världskrigets 

utbrott den 2 november 1939 och val till dessa skulle ske igen 60 dagar efter 

krigets slut. Det skulle dock dröja 50 år innan nästa val till Senaten, något som 

ingen av mellankrigstidens senatorer skulle få uppleva, antingen på grund av hög 

ålder eller att de dött eller mördats under kriget (Okrzesik, 2005: 84-86).  

Sovjetunionens plan var redan under kriget att Polen skulle bli en del av den 

kommunistiska världen och i de områden som befriats från tyskarna tog polska 

kommunister med hjälp av den Röda armé snart makten. 1944 deklarerade de att 

1935 års konstitution var olaglig, den konstitution som exilregeringen vilade på, 

och utropade sig till Polens regering. Detta bekräftades i praktiken av 

Västmakterna i och med konferenserna i Jalta och Potsdam, och Stalin kunde 

därmed fortsätta med sin kampanj för att pacificera landet och göra sig av med 

motståndare till den nya regimen (Brzezinski, 2000: 58-59). I juni 1946 hölls en 

folkomröstning som kantades av massiv kommunistisk propaganda och hot, där 

befolkningen bland annat skulle förhålla sig till Senatens fortsatta existens.
2
 

Resultatet blev dock en besvikelse och därför förfalskades det, och man lät 

meddela att 68,2 % hade röstat för Senatens avskaffande och bara 31,8 % emot ett 

avskaffande. De riktiga siffrorna som blev tillgängliga efter kommunismens fall 

visade på att 73,1 % stödde Senaten och bara 26,9 % var emot (1,4 % av rösterna 

kan inte verifieras). Det bör även läggas till att 1921 års konstitution, som 

kommunisterna åberopade, inte gav utrymme för folkomröstningar (Pietrzak, 

2002: 180). Valet i januari 1947 kännetecknades av en våldsnivå som aldrig 

tidigare skådats i polska val, där ickekommunister arresterades eller 

diskvalificerades i sådan utsträckning att bara ett handfull kandidater kunde ställa 

upp. De största oppositionspartiernas ledare ledare som valts in i Sejmen, 

tvingades fly utomlands och de ledarlösa partierna tvingades antigen att gå upp i 

                                                                                                                                                         

 
2
 Folkomröstningen bestod av tre frågor: 1. Anser du att Senaten ska avskaffas? 2. Anser du att 

industrin ska nationaliseras och att övriga gods ska delas upp? 3. Anser du att den västra gränsen 

ska flyttas till floderna Oder och Niesse? (Jędruch, 1982: 397)
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kommunistpartiet, bli allierade eller försvinna. Redan i februari samma år antogs 

den ”Lilla konstitution”, där Senaten saknades. (Jędruch, 1982: 391-398). 

3.2.2 Senaten i konstitutionen 

Polens nuvarande konstitution är från 1997, och föregicks av 1989 års 

överenskommelser och 1992 års ”Lilla konstitution”. Kommunisterna avskaffande 

av Senaten gjorde att den efter valet 1989 varken hade någon egen byggnad eller 

intern organisation, trots dess långa historia (Olson, 1999: 307, 313). 

Senaten och Sejmen bildar tillsammans den legislativa makten. Senaten består 

av 100 senatorer som väljs vart fjärde år i allmänna, direkta och hemliga val. 

Senaten har rätt att komma med egna lagförslag och bildar tillsammans med 

Sejmen, under ledning av Sejmens marskalk (talman), vid speciella tillfällen den 

Nationella församlingen. Senaten tar emot lagförslag antagna i Sejmen för 

granskning, som normalt sett får ta 30 dagar. Vid brådskande lagförslag kortas 

tiden till 14 dagar, vid budgetförslag till 20 dagar och vid konstitutionsändringar 

förlängs istället tiden till 60 dagar. Konstitutionsförändringar måste antas av båda 

kamrarna. Senaten kan antingen acceptera lagförslag med eller utan ändringar 

eller förkasta dem helt och hållet. Om Senaten förkastar ett lagförslag eller 

föreslår ändringar, måste Sejmen återigen rösta för eller emot, men nu krävs en 

absolut majoritetsröstning av minst hälften av Sejmens lagstadgade ledamöter för 

att avslå Senaten förslag. Om Sejmen inte reagerar, anses Senatens förslag gälla 

(BL, 2011). 

Av presidenten utlysta folkomröstningar, måste dessa först få Senatens 

godkännande, innan de träder i kraft. Senaten deltar också i utnämnandet av 

ordförandena av Högsta Kontrollnämnden (NIK), Institutet för det nationella 

minnet (IPN – kommissionen för åklagandet av brott mot den polska nationen), 

Nämnden för elektronisk kommunikation (UKE), generalinspektören för skyddet 

av personuppgifter (GIODO) samt Barnombudsmannen (RPD) och 

Medborgarombudsmannen (RPO). Därutöver utser Senaten en ledamot till 

Nationella rådet för radio och television (KRRiT), delegerar två senatorer till 

Nationella Justitierådet (KRS) och Nationella Åklagarrådet (KRP), samt utser två 

ledamöter till IPN-rådet (se ovan, RIPN) och tre ledamöter till Penningpolitiska 

rådet (RPP). Senats marskalk (talman) samt 30 senatorer kan även be 

Konstitutionstribunalen (TK) att uttala sig över huruvida en konkret lag eller 

internationellt avtal är överens med konstitutionen (BL, 2011)
3
. 

 

 

                                                                                                                                                         

 
3
 NIK – Najwyższa  Izby Kontroli, RPO - Rzecznik Praw Dziecka, IPN – Instytut  Pamięci 

Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, GIODO – Generalny 

Inspektor Danych Osobowych, UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej,  RPD – Rzecznik Praw 

Dziecka, RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich, KRRiT – Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji, 

KRS – Krajowa  Rady Sądownictwa, KRP – Krajowa Rady Prokuratury, RIPN – Rada  Instytutu 

Pamięci Narodowej, RPP – Rada Polityki Pieniężnej, TK – Trybunał Konstytucyjny. 
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4 Analys 

I detta kapitel kommer jag att analysera det händelseförlopp som ledde fram till 

Rundabordssamtalen och 1989 års överenskommelse mellan kommunistpartiet 

och oppositionen, som stipulerade att Polen återigen skulle få en bikameral 

legislatur, i vilken den andra kammaren skulle bli den pånyttfödda Senaten. 

Kapitlet är uppdelat i tre delar och i den första delen ska jag kortfattat försöka ge 

en bild av efterkrigstidens Polen, i den andra delen den konstitutionella 

utvecklingen i det kommunistiska Polen och slutligen för Rundabordssamtalen. 

4.1 Polen efter andra världskriget 

Andra världskriget och den efterföljande sovjetiska kontrollen gjorde att Polen såg 

diametralt annorlunda ut än under mellankrigstiden. Landet hade förflyttats 

västerut, områden som tidigare varit tyska blev nu polska, samtidigt som nära 40 

% av landets territorium förlorades och blev en del av dagens Vitryssland, 

Ukraina och Litauen. Dessa gränsförändringar samt krigets effekter gjorde även 

att Polen gick från en heterogen befolkning med stora minoriteter till en aldrig 

tidigare skådad homogenitet. De vitryska och ukrainska minoriteterna försvann 

med den nya gränsdragningen och med den också 5,3 miljoner polacker, som 

dock i viss utsträckning förflyttades till centrala Polen och gamla tyska områden. 

Krigets offer uppgick till 6 miljoner av en befolkning på 33 miljoner, varav cirka 

3 miljoner var polska judar
4
. En annan viktig demografisk aspekt är att det särskilt 

var den utbildade delen av befolkningen som blev utsatt för förföljelser av både 

ryssar och tyskar (Jędruch, 1982: 393). 

I sitt kapitel om Polen i boken Problems of Demcratic Transition and 

Consolidation drar Linz och Stepan intressanta slutsatser om transitionen i Polen, 

de menar att den pluralism som alltid funnits i det polska samhället, gjorde att 

medborgarsamhället lättare kunde värja sig mot regimens ideologisering och att 

regimens totalitära ambitioner i viss mån hämmades. Den katolska kyrkan 

bibehöll alltid en viss autonomi, och dess ställning och styrka gjorde att den och 

det polska samhället motstod en totalitarisering. Därtill lyckades inte heller den 

kommunistiska regimen att helt och hållet förstatliga jordbruket, utan de fick hitta 

en medelväg i kooperativa jordbruk och inte kolchoser som i Sovjetunionen, 

samtidigt som majoriteten av jordbruken, aldrig under 70 %, förblev privatägda.  

                                                                                                                                                         

 
4
 Dessa siffror kan inte verifieras, på grund av svårigheter i att fastställa det korrekta antalet offer, 

beroende på hur man klassificerar och fastställer etnicitet. Min anteckning. 
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Slutligen karaktäriserades det kommunistiska styren av återkommande 

förändringar i politiken, med stalinisering på 40-talet under Bolesław Bierut, 

relativ tolerans och nationalism på 50- och 60-talet under Władysław Gomułka, 

populism byggd på utländska lån på 70-talet under Edward Gierek, till repression 

på 80-talet under general Wojciech Jaruzelski (1996: 256-258). 

Linz och Stepan betonar också, som Jędruch ovan, den etniska förändringen i 

Polen efter kriget, och Polens befolkning för första gången i historien var så 

homogen, där nästan alla var polacker och därtill romerska katoliker. Detta 

faktum har spelat in på det polska samhällets motstånd mot den kommunistiska 

regimen. De fortsätter med att konstatera: ”Moreover, the Polish people’s support 

for the nation was one of the most emotionally and historically intense in Europe.” 

(1996: 258). I den polska historien blev den katolska kyrkan en bastion för den 

polska kulturella och nationella identiteten under de tider då polackerna 

förtrycktes. Tyskarnas och ryssarnas repressiva politik under andra världskriget, 

deporteringen av stora delar av den polska armén, massmorden i Katyń, 

förstörelsen av den polska intelligentsian, fick stor betydelse för den nationella 

enigheten. Den polska motståndsrörelsen var bland de största under kriget, och 

motståndet i landet var i tät kontakt med exilregeringen. Detta i samspel med att 

den Röda Armén avsiktligen inte valde att understödja den polska hemarmén 

(AK) under Warszawa-upproret 1944 och att Polen inte kollaborerade med 

tyskarna gjorde att sovjeterna och kommunisterna inte sågs som befriare utan som 

förtryckare. Kommunisterna fick därmed makten först genom att besegra 

motståndsrörelsen under ett inbördeskrig 1945-1947. Den katolska kyrkans 

internationella karaktär förhindrade att kyrkan i Polen skulle kunna bli en 

kommunistisk medlöpare, eftersom detta aldrig skulle få påvligt stöd och på så 

sätt inte vara katolskt. Därtill kommer det faktum att 1978 blev en polack 

utnämnd till påve, vilket ytterligare förstärkte motståndet. Den polska enigheten 

och motståndet mot den kommunistiska och sovjetiska överhögheten får alltså sin 

bästa förklaring i den polska samhällsstrukturen och i landets historia (Linz – 

Stepan, 1996: 258-261). 

1950-talets liberaliseringar under Gomułka gjorde att polska universitet och 

forskare åtnjöt, i likhet med de jugoslaviska, de största friheterna i Östeuropa, 

samtidigt som polska medborgare hade vissa internationella resefriheter. Linz och 

Stepan menar att ur ett moraliskt och organisatoriskt perspektiv var den polska 

oppositionen en förtrupp för resten av Östeuropa. De pekar vidare på det 

samarbete som pågick mellan olika samhällsgrupperingar, kyrkan, fackliga 

rörelser, intellektuella och så vidare, för att skapa en stark opposition. 1968 fick 

studenternas och intellektuellas protester inget stöd från arbetare, och tvärtom 

1970-71 då arbetare höll massdemonstrationer. Men redan vid nästa tillfälle, vid 

strejkerna 1976, organiserade de intellektuella stöd för arbetarna
5
, och vid 

protesterna i Gdańsk 1980 ledda av Lech Wałesa, var det samhälleliga stödet och 

hjälp utbrett (Linz – Stepan, 1996: 261-262). Solidaritet hade som mest 10 

miljoner medlemmar och dess makt gjorde att kommunistpartiet inte längre kunde 
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 KOR – Komitet Obrony Robotników, på svenska Komittén för arbetarnas försvar. 
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påstå sig vara folkets enda representant, speciellt inte efter att Solidaritet 1980 

blev den första legala och fria fackföreningen i ett kommunistiskt land. Dess 

inflytande var så stort att PZPR såg sig tvungen att byta ut sin ledare, 

partisekreteraren, först Edward Gierek 1980 till Stanisław Kania och sedan 

återigen 1981 till general Wojciech Jaruzelski. PZPR:s makt bestod endast i att 

det kontrollerade armén och säkerhetsstyrkorna, och kunde hota med 

Sovjetunionens ingripande, medan Solidaritet kontrollerade samhällsopinionen. 

Med denna bakgrund utropade Statsrådet, Rada Państwa, på general Jaruzelskis 

inrådan, den 13 december 1981 undantagstillstånd och införde krigslagar, samt 

tillsatte ett icke-konstitutionellt militärt befrielseråd
6
. Det var inte längre 

partiföreträdare som styrde utan militären, eftersom både ledaren och ledande 

ministrar inte var officiella partiföreträdare, utan militärer som var 

partimedlemmar, något som skulle gälla fram till valet 1989 (Linz – Stepan, 1996: 

262-263). 

Införandet av undantagstillståndet lyckades inte knäcka oppositionens vilja, 

motståndet fortsatte, alltmer under jorden och i skydd av den katolska kyrkan. Ett 

omfattande nät av underjordiska tryckerier som publicerade och distribuerade 

hundratals tidningar för att kontra den kommunistiska propagandan. 

Undantagstillstånd fick som effekt att Solidaritets ledare insåg att fastän de åtnjöt 

befolkningens stöd, gav det inte mycket när det gällde rå makt. De behövde bli 

mer realistiska och att börja se regimens inte som en utländsk fiende utan som en 

förhandlingspartner. Det gällde även partiet, där kretsen runt general Jaruzelski 

började inse att den förda politiken var ineffektiv och insåg fyra saker; att partiet 

måste överge den känsla av triumf och förakt gentemot oppositionen som kom 

december 1981; att oppositionen inte var en flyktig händelse som skulle passera; 

att det inte går att utkräva ansvar och försiktighet från någon som inte har rätt att 

delta i beslutsprocessen; att det var dags att överge partimonopolet (Osiatynski, 

1996: 23-24). 

En annan viktig faktor som bidrog till den fortsatta utvecklingen var 

händelseförloppen i Sovjetunionen under denna tid. Förekomsten av sovjetiska 

styrkor i Polen och hotet av en eventuell sovjetisk militär intervention hade en stor 

betydelse på både oppositionens och regimens tänkande och argumenterande. 

Regimen använde gärna Sovjetunionen i sina uppmaningar till oppositionen att 

lugna ner sig. Med Gorbatjovs sceninträde och de perestrojkavindar som börjat 

blåsa, gjorde att de konservativa inom partiet, som var majoritet, inte längre kunde 

använda sig av Sovjetunionen som hot gentemot de reformvilliga. Maktbalansen 

inom partiet skiftade nu över till de reformvilligas fördel. Osäkerheten i hur 

Sovjetunionen egentligen skulle reagera var dock fortfarande stor, och både 

partiet och Solidaritet fortsatte att använda Sovjetunionen som argument. Detta 

samtidigt som ledare i Väst, Reagan, Bush och Thatcher, uttryckte stöd för 

Solidaritet, vilket fick partiet att inse att om de ville få Västs ekonomiska stöd 

måste de samarbete med Solidaritet (Osiatynski, 1996: 25).   
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4.2 Den konstitutionella utvecklingen 

Den ”Lilla konstitutionen” som antogs av kommunisterna 1947 följdes upp av 

konstitutionen 1952 som i mångt och mycket liknade den sovjetiska från 1936. I 

och med den nya konstitutionen bytte Republiken Polen namn till Folkrepubliken 

Polen
7
. Konstitutionen stipulerade uttrycks-, tryck- och föreningsfriheter, men 

innehöll inga mekanismer för att kunna förverkliga dessa, eftersom de styrandes 

och de styrda hade samma åsikter och mål, samtidigt som dessa friheter i många 

fall var begränsade, då de inte fick gå emot folkrepublikens och folkets intressen 

(Brzezinski, 2000: 71). 

I och med konstitutionsändringen 1976 skrevs partiets ledande roll i 

byggandet av socialismen in, och banden till Sovjetunionen förstärktes. I princip 

betydde det att partiets roll officiellt bekräftades och att all opposition kunde 

stämplas som icke-konstitutionell (Brzezinski, 2000: 71).  

1980 skrevs en ändring in i konstitutionen som stipulerade att den Högsta 

Kontrollnämnden (NIK), skulle ligga under Sejmens kontroll, och inte som 

tidigare under Ministerrådet, för att väljarna ska kunna utkräva ansvar. Denna 

kosmetiska förändring var dock inget oppositionen kunde nöja sig med och 

regimens motdrag var att utropa undantagsstillstånd. Eftersom Statsrådet endast 

hade rätt enligt konstitutionen att göra detta i fall av externa hot, ändrade man den 

i juli 1983 till att också gälla hot mot den interna säkerheten (Brzezinski, 2000: 

75-76). 

1982 gjordes följande konstitutionella tillägg, Konstitutionstribunalen och 

Statstribunalen, Trybunał Stanu, inrättades, vilket var en signal till att partiet nu 

skulle kunna utkrävas ansvar för sina handlingar. Detta var en nyhet i den 

kommunistiska världen, men i praktiken fick det inga större konsekvenser. 

Följande år ändrades vallagen så att viss politisk pluralism blev möjlig, men 

främst för partiets stödpartier, ZSL och SD
8
. Detta följdes av ett tillägg 1987 som 

skapade en Medborgarombudsman (RPO), enligt den svenska modellen, vilket var 

en eftergift gentemot oppositionen och var ett medgivande att individuella 

rättigheter är kopplade till konstitutionen (Brzezinski, 2000: 76-80). 

4.3 Rundabordssamtalen 

Rundabordssamtalen mellan kommunistregimen och Solidaritetsledarna på våren 

1989 ledde till politiska överenskommelser som bland annat stipulerade att 

parlamentet skulle delas in i två kammare. Sejmen, den första, skulle bli utsedd i 
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 PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa 

8
 ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, på svenska Förenade Folkpartiet, ett bondeparti. SD – 

Stronnictwo Demokratyczne, på svenska Demokratipartiet, ett centerparti. 
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ett val med ett komplicerat system efter överenskommen mandatfördelning mellan 

PZPR och dess allierade samt oppositionen. Senaten, den andra kammaren, 

däremot skulle utses i ett fritt val. Konstitutionsändringarna gjorde Senaten 

svagare än Sejmen, då Sejmen både kunde utnämna och fälla regeringar, samt 

hade sista ordet i den legislativa processen. Överenskommelserna medförde även 

att ett presidentämbete med betydande befogenheter som skulle ersätta Statsrådet, 

i en kompromiss där regimen önskade en stark president och oppositionen en 

svag. En muntlig överenskommelse sade också att den förste presidenten skulle 

bli general Jaruzelski. Rundabordssamtalen resulterade alltså inte i ett 

maktöverlämnande, utan snarare i någon form av maktdelning mellan regimen 

och oppositionen (Wiatr, 1997: 444).  

Tanken på ett tvåkammarsystem fanns dock redan tidigare under 

kommunistregimen såsom en hypotetisk sett möjlig demokratisering av 

statsskicket, något som betraktades av vissa som en radikal förvandlig av den 

politiska regimen, och av andra som en kosmetisk förändring, utan att ändra något 

av regimens fundament eller mål (Sokolewicz 2001: 7). Denna idé fanns speciellt 

hos makthavarna på 1980-talet under den svåra och mångåriga politiska krisen. 

Den alltmer hopplösa ekonomiska situationen och misslyckandet i att neutralisera 

Solidaritetsrörelsen, gjorde att det i kretsen runt general Jaruzelski uppstod tankar 

om att låta den mest tillmötesgående delen av oppositionen få en del av ansvaret 

över statsstyret. Ur dessa tankegångar skapades Konsultationsrådet vid 

Statsrådsordföranden, Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa. 

Konsultationsrådets begränsade kompetenser och de viktigaste 

oppositionsledarnas motvilja att delta, gjorde att rådet inte fick någon större effekt 

i försöket att integrera vissa delar av oppositionen i folkrepublikens officiella 

politiska system. Icke desto mindre visade det att partiet alltmer insåg behovet av 

reformer rörande både styrelse- och statsskicket (Okrzesik, 2003: 249). 

I början av 1988 föreslog en av Solidaritets rådgivare, professor Bronisław 

Geremek, en ”antikrispakt”, som gick emot majoriteten av 

Solidaritetsmedlemmarnas vilja att fortsätta motståndet och syn på att pakter och 

förhandlingar skulle skada rörelsens moraliska övertag. Solidaritets ledarskap 

insåg dock att en utdragen kamp skulle skada landet ekonomiskt och en 

kompromiss med regimen var en lättare väg att ta. Pakten antog att partiet skulle 

acceptera Solidaritets existens och att strukturella reformer var nödvändiga. 

Partiets motförslag, en reformskoalition, var dock för vagt och Solidaritet fortsatte 

att kräva en pakt (Osiatynski, 1996: 27). 

Sommaren 1988 möttes Solidaritets ledare Lech Wałesa och inrikesministern 

Czesław Kiszczak, på initiativ den senare, som också föreslog förhandlingar i 

utbyte mot att Solidaritet avbryter de pågående strejkerna. Kiszczak meddelade att 

partiet diskuterade möjligheten att införa en andra kammare, dock i en sådan form 

som Solidaritet ansåg si tvungen att avslå, eftersom dess ledamöter skulle 

utnämnas och inte väljas, och därmed inte bli demokratisk. Geremek motiverade 

detta med att Solidaritets första prioritering vid detta tillfälle var att rörelsen skulle 
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tillerkännas legal status, och om priset för detta var deltagande i ett kontraktval till 

Sejmen (65/35
9
), där regimen skulle kunna uppnå den legitimitet som den 

eftersträvade, var det något man kunde acceptera. Men om priset var att medverka 

i ett val till en fasadliknande Senat, var det för högt (Okrzesik: 2003: 250). 

Konceptet var troligtvis general Jaruzelskis och general Kiszczaks, som ett sätt att 

lösa vad man skulle göra med oppositionen, då man avsåg att den egentliga 

makten skulle ligga hos den fortsatt kommunistdominerade Sejmen. Konceptet 

skulle ses som ett instrument i de fortsatta förhandlingarna (Orłowski, 2009: 29)). 

Den 25 januari 1989, i nästa möte mellan general Kiszczak och Wałesa, 

började den process som skulle leda till de formella förhandlingarna mellan 

oppositionen och regimen som varade i två månader mellan den 6 februari och 5 

april samma år, och som kom att kallas Rundabordssamtalen. Förhandlingarna 

hade bara två officiella möten, i början och slutet, då 55 delegater (29 från 

regimen, 26 från oppositionen) och 3 observatörer från den katolska kyrkan, satte 

sig ner vid ett runt bort. De egentliga förhandlingar fördes i olika grupper och 

utskott och delades upp i tre stora ämnesområden; fackföreningspluralism (i 

princip legaliseringen av Solidaritet); politiska reformer (hur Solidaritet skulle 

kunna ta del i de kommande valen); social- och ekonomipolitik samt 

systemreformer (detaljerna för ”antikrispakten”). Förhandlingarna, som fördes i 

ytterligare undergrupper med områdesexperter, gick dock ganska trögt. Den 3 

mars inbjöd general Kiszczak Wałesa och andra ledare inom Solidaritet samt två 

kyrkomän till ett informellt möte med reformvänliga kommunister i Magdalenka, 

en exklusiv villa ägd av Inrikesministeriet. Här lyckades man enas om det 

svåraste, det som skiljde de båda sidorna mest åt, vilket fick som konsekvens att 

tyngdpunkten i förhandlingar kom att förskjutas till dessa återkommande 

informella möten. Även om dessa förhandlingar blev omstridda, sågs de inte som 

några hemliga pakter eliter emellan, utan som ett sätt att lösa övergripande 

motsättningar (Osiatynski, 1996: 30-33). 

Solidaritets förkastande av regimens första förslag på en andra kammare, 

ledde till att regimen oväntat istället föreslog en andra kammare som skulle utses 

helt och hållet genom fria val.  Priset för detta var dock att Solidaritet skulle gå 

med på att skapa ett presidentämbete reserverat åt en partirepresentant (införstått 

general Jaruzelski). Förslaget accepterades och skrevs senare in i konstitutionen 

den 7 april 1989 (Okrzesik, 2007: 94-96). Eftersom presidenten skulle väljas i 

Nationalförsamlingen, Sejmen och Senaten tillsammans, borde det enligt regimen 

ge ytterligare legitimitet till ämbetet (Orłowski, 2009: 35)  

Detta beslut anses ofta inte vara något genomtänk beslut, utan något som bara 

hände. Det var ett resultat av olika kompromisser, förslag och motförslag, och ett 

politiskt beslut vars syfte var att tillåta representation av oppositionen utan att de 

facto ändra maktinnehavet. Orłowski menar att avsaknaden av djupare juridisk 

och politisk analys av syfte och funktion i beslutet av den andra kammarens 

befogenheter är olycklig och pekar även på dess kaosartade tillkomst som ett 

resultat av övervägningar hur valen till de båda kamrarna skulle gå till och inte 
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 65 % av platserna skulle reserveras åt kommunistpartiet med allierade och 35 % till oppositionen 



 

 22 

deras konstitutionella betydelse. Han påpekar att ett för förhandlarna tillräckligt 

argument för en andra kammare låg just i att den skulle utses genom fria val och 

därmed bidra till att återställa den polska statens demokratiska karaktär (2009: 39, 

41). 

En annan forskare, Sokolewicz, menar att Senatens återinförande hade två 

motivationsgrunder: en ideologisk och en politisk. Den ideologiska visade på 

förhandlarnas intention att åberopa en väl beprövad form av demokrati och göra 

kopplingar till egna nationella traditionen. Den politiska pekade på det 

demokratiska valet, i motsats till Sejmen, och att alla partier kunde fritt delta och 

rivalisera sinsemellan (2001: 7) 

Den 4 juni 1989 hölls således de första fria valen (i viss mån) inte bara i Polen 

sedan andra världskriget, utan även i hela sovjetiska kommunistblocket. 

Solidaritet vann 99 mandat av 100 i Senaten och en majoritet av de 35 % säten 

som var öppna för oppositionen i kontraktvalet till Sejmen (160 av 161). Även om 

PZPR och dess stödpartier ZSL och SD hade majoriteten i Sejmen, visade det sig 

snabbt att både ZSL och SD bytte sida, och att majoriteten nu istället låg i 

oppositionens händer. Den 4 juli samma år valde Nationalförsamlingen general 

Jaruzelski, endast med en rösts marginal, till president i enlighet med 

överenskommelsen i Rundabordssamtalen. General Jaruzelski utsåg general 

Kiszczak till premiärminister, men denne lyckades inte att forma en regering, utan 

ersattes av Tadeusz Mazowiecki, från Solidaritetslägret, som blev den förste 

premiärministern (Brzezinski, 2000: 86-87). 
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5 Sammanfattande diskussion 

Den polska Senaten återinfördes officiellt den 7 april 1989, i och med att den 

skrevs in 1952 års konstitution. Fria val hölls den 4 juni 1989 och det första 

sammanträdet hölls den 4 juli 1989. Återinförandet skedde som ett resultat av de 

överenskommelser som gjordes under Rundbordssamtalen mellan den 

kommunistiska regimen under kommunistpartiet PZPR:s ledning och 

oppositionen, representerad av Solidaritetsrörelsen. 

Bikameralismen som fenomen är och har varit omstritt under historien och 

berört många. Dess rötter återfinns i antikens Grekland och Rom, och de 

tankegångar som fanns där angående styrelseskick och maktdelning. Den fick sitt 

praktiska genomslag i den engelska parlamentära utvecklingen i en uppdelning i 

ett under- och överhus. Den har vidareutvecklades av amerikanska och franska 

politiska filosofer och fick ett nytt uttryck i den amerikanska konstitutionen med 

Kongressen och Senaten. Den har utvecklats under åren och antingen avskaffats 

eller förändrats. 

Den polska Senaten har i sin historia följt den europeiska utvecklingen, där 

parlamentarism har utvecklats för att fördela makt och representera 

samhällsklasser. I Polen förflyttades makten alltmer från kungen till Sejmen, som 

låg i aristokratins händer, där uppdelningen kom att representeras av kungen, det 

kungliga rådet (Senatens föregångare) och Sejmen. Den alltmer ohållbara 

situationen i landet och den förlamande politiska processen ledde till att Polen 

som andra land i världen 1791 antog en konstitution, som byggt på inspiration 

från den amerikanska konstitutionen, den engelska oskrivna konstitutionen och 

förarbetet till den franska. Den polska Senaten har haft en liknande ställning som 

många av dess motsvarigheter i utländska parlament, det vill säga en underordnad 

gentemot den lägre eller första kammaren. Efter en period av frånvaro återkom 

Senaten tillsammans med Polens återvunna självständighet efter första 

världskriget, men försvann igen efter andra världskriget i och med 

konsolideringen i Polen av det sovjetiska inflytandet och införandet av en 

kommunistisk regim. I det fria Polen har den återigen en underordnad ställning 

gentemot Sejmen. 

Det kommunistiska Polen var ett resultat av överenskommelserna i Jalta och 

Potsdam mellan Västmakterna och Sovjetunionen. En kommunistisk regim 

installerades med våld och mellankrigstiden utvecklingen stoppades. I likhet med 

övriga regimer led den polska av ekonomiska svårigheter och det växande 

motståndet gjorde att den fick använda repressiva metoder. Ett alltmer 

välorganiserat motstånd, som var ett samarbete mellan arbetare och intellektuella 

med den katolska kyrkans stöd, ledde till att oppositionen samlades under en fana, 

Solidaritetsrörelsens. Den alltmer ohållbara situationen och en misslyckad 

repressiv politik ledde till att kommunistpartiet inledde samtal med oppositionen, 



 

 24 

de så kallade Rundabordssamtalen. Dessa förhandlingar ledde fram till 

överenskommelser som banade vägen för en transition till demokrati och fria val. 

O’Donnells och Schmitters slutsatser presenterade i teoridelen anser jag 

väldigt väl återspeglar utvecklingen i Polen. Kommunistpartiet experimenterade 

under flera gånger med liberaliseringar bland annat under Gomułka på 1950-talet, 

men dessa ledde inte till någon demokratisering. Den polska regimen visar både 

drag på att vara en liberaliserad auktoritarism och begränsad demokrati; 

liberaliseringar och tillmötesgående som inte resulterar i varken 

ansvarsutkrävande eller fria val. Konstitutionella ändringar som till synes var 

demokratiserande, utformades på sådant sätt att regimen kunde behålla makten. 

En annan slutsats som stämmer väl in är den om hard-liners och soft-liners, 

det vill säga de i en regim som vill behålla status qou och de som anser att 

reformer bör inledas, åtminstone för syns skull. Denna uppdelning fanns i PZPR, 

där de konservativa stödde på sig Sovjetunionens militära närvaro och eventuella 

intervention och reformvilliga som ville börja samtala med oppositionen. 1981 tog 

den militära delen av partiet makten och införde undantagsstillstånd, och försökte 

med militär styrka stoppa en starkare opposition. Av detta drog båda parter 

slutsatser som skulle ha betydelse för den fortsatta utvecklingen, partiet insåg att 

dess politik var misslyckad och oppositionen att dess styrka inte var fysisk utan 

snarare mental eller psykisk, där de hade vunnit befolkningens stöd. Militären 

antog därmed rollen av soft-liners. Detta pekar på ytterligare en av O’Donnells 

och Schmitters slutsatser, att ett våldsscenario varken är önskvärt eller behövligt i 

en transition. Situationen i omvärlden spelade också in de slutsatser som drogs; 

Sovjetunionen visade inte några tendenser på att de hade för avsikt att intervenera; 

Västmakten gjorde det tydligt för regimen måste komma överens med Solidaritet 

för att få ekonomiskt stöd. 

Det var soft-liners i kommunistpartiet som tog över styret och samtal 

påbörjades i viss utsträckning. Vissa förespeglingar gjordes, som den om en andra 

kammare med plats för oppositionen, men allt detta strävade fortfarande till att 

partiet skulle behålla sin makt. O’Donnell och Schmitter talar även om att pakter 

är ett möjligt inslag i en transition, och detta stämmer återigen väl med det polska 

exemplet. Både partiet och oppositionen ingår en pakt, eftersom både anser att det 

är det ända möjliga samt inser att de behöver varandra för att uppnå sina 

målsättningar. Inslaget av ömsesidiga garantier finns också där Solidaritet lovar 

att avstå från strejker i utbyte mot en legalisering av rörelsen. 

Återinförandet av Senaten var ett resultat av en överenskommelse att regimen 

skulle gå med på fria val till 35 % av sätena i Sejmen och helt fria val till en andra 

kammare i utbyte mot skapandet av ett presidentämbete reserverat för general 

Jaruzelski. Det kom senare att visa sig att partiet gjort en grov felbedömning i hur 

populära de var och de kom att förlora makten. Motiveringen till återinförandet 

enligt regimens synsätt var i min mening främst politiskt, som syftade till att låta 

regimen behålla sin makt. Den andra kammarens enda syfte för regimen var att ge 

oppositionen viss representation samtidigt som det egna styret legitimerades. 

När det gäller Solidaritets motivering är jag inte lika säker. För Solidaritet 

gällde det att återigen bli legala och på så sätt bli i viss mån likvärdig 

samarbetspartner, men också att ta ansvar för den fortsätta utvecklingen och leda 
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landet ur den ekonomiska krisen. Med den information som man hade då, det 

kalla krigets realitet och regimens militära styrka, var överenskommelserna nog 

ganska bra för Solidaritets del. En andra kammare skulle hjälpa oppositionen att 

bli en del av styret och en arena för att sprida sina åsikter och i längden införa 

demokrati i landet.  

Sammanfattningsvis håller jag med Sokolowicz att det fanns två 

motiveringsgrunder till återinförandet av den polska Senaten, en ideologisk och en 

politisk. De politiska motiveringarna är som ovan och när det gäller den 

ideologiska anser jag att både regimen och Solidaritet såg det symboliska värdet i 

Senaten, som ett återupprättande av det kommunisterna förstört och en koppling 

till mellankrigstiden. Det var på den senaste regeringen man skulle bygga vidare 

på, den regering som gick i exil under andra världskriget och som inte kunde 

återkomma till det kommunistiska Polen. På det sättet skulle man återskapa den 

kontinuitet som funnits i den polska statens historia, med avbrott som när Polen 

inte fanns på kartan och nazist- och kommunistockupationen. Det polska folkets 

emotionella koppling till sin historia och kulturella identitet bör inte underskattas, 

och där senatens långa historia kan i viss utsträckning sägas återspegla den polska 

staten historia, och därmed spelat in på beslutet att återinföra den. 

 

 

 

 



 

 26 

6 Referenser 

 

BL, Biuro Legislacyjne, 2011, “Senat w systemie konstytucyjnum” Senat 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 http://www.senat.gov.pl/o-senacie/senat-wspolczesny/senat-w-systemie-

konstytucyjnym/  14 maj 2012 

Brzezinski, Mark, 1998. The Struggle for Constitutionalism in Poland. Reprinted, 

2000. Basingstoke: Macmillan Press Ltd. 

Heywood, Andrew, 1997. Politics. Basingstoke: Macmillan Press 

Jędruch, Jacek, 1982. Constitutions, Elections and Legislatures of Poland, 1493-

1977: A Guide to Their History. Washington: University Press of America. 

Lijphart, Arend, 1999. Patterns of Democracy. Government Forms and 

Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press 

Linz, Juan J – Stepan, Alfred, 1996. Problems of Democratic Transition and 

Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist 

Europe. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 

O’Donnell, Guillermo – Schmitter, Phillipe C., 1986. Transitions from 

Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. 

London: The Johns Hopkins University Press. 

Okrzesik, Janusz, 2003. “Senat upolityczniony. Dyskusje wokół roli drugiej izby 

parlamentu Rzeczypospolitej (1918-1989), s. 244-253 i Liszka, Joachim (red.) 

Polityka a przemiany czasu. Bielsko-Biała: Wydawnictwo WSBiF. 

Okrzesik, Janusz, 2007. Polski Senat: studium politologiczne. Warszawa: 

Kancelaria Senatu. 

Olson, David M., 1999. “From Electoral Symbol to Legislative Puzzle: the Polish 

Senate”, s. 301-332 i Patterson, Samuel C. – Mughan, Anthony (red.) Senates. 

Bicameralism in the Contemporary World. Columbus: Ohio State University 

Press. 

Orłowski, Wojciech, 2009. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1991. 

Geneza instytucji. Warszawa: Kancelaria Senatu. 

Osiatynski, Wiktor, 1996. “The Roundtable Talks in Poland”, s. 21-68 i Elster, 

Jon (red.) The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism. Chicago: 

University of Chicago Press. 

Patzelt, Werner J., 1999. “The Very Federal House: The German Bundesrat”, s. 

59-32 i Patterson, Samuel C. – Mughan, Anthony (red.) Senates. 

Bicameralism in the Contemporary World. Columbus: Ohio State University 

Press. 

Pietrzak, Janusz, 2002. Senat w Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycja i 

współczesnosc XV–XXI w. Warszawa: Kancelaria Senatu RP. 

http://www.senat.gov.pl/o-senacie/senat-wspolczesny/senat-w-systemie-konstytucyjnym/
http://www.senat.gov.pl/o-senacie/senat-wspolczesny/senat-w-systemie-konstytucyjnym/


 

 27 

Pietrzak, Janusz, 2007. “Dzieje polskiego Senatu”, Kancelaria Senatu Biuro 

Infromacji i Dokumentacji, 2008. 

http://www.senat.edu.pl/assets/Edukacja/Publikacje/2008_02_19_2/dzieje.pdf 

11 maj 2012 

Shell, Donald, 2001. “The History of Bicameralism”, The Journal of Legislative 

Studies vol. 7, nr. 1, s. 5-18. 

 http://www.tandfonline.com.ludwig.lub.lu.se/doi/pdf/10.1080/714003862  

10 maj 2012 

Sokolewicz Wojciech, 2001. “O potrzebie reformy Senatu”, Panstwo i Prawo 

november 2001, nr 11, s. 7-? 

Stjernquist, Nils, 1996. Tvåkammartiden. Sveriges Riksdag 1867-1970. 

Stockholm: Sveriges Riksdag. 

Teorell, Jan – Svensson, Torsten, 2007. Attt fråga och att svara. Malmö: Liber. 

Tsebelis, George – Money, Jeannette 1997. Bicameralism. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Uhr, John, 2006. “Bicameralism”, s. 474-494 i Rockman, Bert A. – Binder, Sarah 

A. – Rhodes, R. A. W. The Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford: 

Oxford University Press. Oxford Handbooks Online. Oxford University Press. 

http://www.oxfordhandbooks.com.ludwig.lub.lu.se/oso/public/content/oho_po

litics/9780199548460/toc.html 

10 maj 2012 

Wiatr, Jerzy J., 1997. “Poland’s Three Parliaments in the Era of Transition, 1985-

1995” International Political Science Review / Revue internationale de 

science politique , Vol. 18, No. 4, Elections and Parliaments in Post-

Communist East Central Europe. Elections et parlements dans l'Europe de 

l'Est postcommuniste (Oct., 1997), pp. 443-450 

 http://www.jstor.org.ludwig.lub.lu.se/stable/10.2307/1601268?origin=api& 

 16 maj 2012 

 

 

 

 

http://www.senat.edu.pl/assets/Edukacja/Publikacje/2008_02_19_2/dzieje.pdf
http://www.tandfonline.com.ludwig.lub.lu.se/doi/pdf/10.1080/714003862
http://www.oxfordhandbooks.com.ludwig.lub.lu.se/oso/public/content/oho_politics/9780199548460/toc.html
http://www.oxfordhandbooks.com.ludwig.lub.lu.se/oso/public/content/oho_politics/9780199548460/toc.html
http://www.jstor.org.ludwig.lub.lu.se/stable/10.2307/1601268?origin=api&

