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The presidential decree power of Néstor Kirchner. 

- The use of emergency decrees in Argentina 2003-2007. 

Executive summary. 

This thesis deals with the presidential power of the former Argentinean president Nestor 

Kirchner. Adopting the theoretical framework of Matthew Shugart and John Carey, the dissertation 

focuses on the use of emergency decrees and stipulates the essential characteristics of this use. In 

doing so it aims to show the possible implications of the use of emergency decrees on presidential 

powers and Argentinean democracy. 

Both on a theoretical and practical level the thesis stresses the importance of distinguishing 

between administrative decrees and emergency decrees. Consequently the analysis shows that 

emergency decrees only account for a small number of the total decrees published. 

The thesis then seeks to establish the frequency of president Kirchner´s emergency decrees. The 

analysis finds that Kirchner issued 40.4 emergency decrees per year. This frequency of decrees 

issued is found to be high in comparison to other law making during Kirchner’s term in office. 

The investigation of the content of the emergency decrees found that they were partly used to 

issue legislation dealing with economic restoration as well as social policies. The content of the 

emergency decree tend to be employed however in two policy areas mainly: employment and salary 

conditions in the public sector, and extra appropriations on the state budget. 

Subsequently I argue two strategies can be identified for the use of emergency decrees. Firstly, 

the content of the emergency decrees is, to some degree, centred on what can be described as key 

issues of concern for Kirchner’s administration i.e. the restoration of the Argentinean economy, and 

social politics. Secondly, the thesis argues that, to a larger degree, the strategy behind the 

emergency decrees should be characterized as part of a leadership ideology. This argument is 

supported by the main tendency in the contents of the emergency decrees, which display no 

characteristics of urgency or necessity as their motive. Other motives such as the legislative 

assembly’s incapacity to act on, or reluctance to approve of, Kirchner’s policy proposals are all 
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dismissed as unlikely. Furthermore, it is shown that Kirchner used his constitutional decree 

authority to a much larger extent than the delegated decree authority. 

The thesis attempts to prove that the characteristics in Kirchner´s use of emergency decrees are 

similar in many ways to those of former Argentinean president Carlos Menem. Furthermore it is 

argued that the characteristics found in Kirchner’s use of emergency decrees are not unique features 

of Argentina. Similar characteristics are found in cases such as former president Yeltsin’s use of 

emergency decrees in Russia in the 90s and in the case of former president Fujimori’s use of 

emergency decrees in Peru in that same period of time. 

The thesis points to some consequences of Kirchner´s use of emergency decrees. The use shows 

a continuing accumulation of power within the Executive. In doing so, it has contributed to altering 

the balance of power in Executive-Legislative relations.  Finally, it is shown that the change in 

power with the Argentinean president must be viewed as so extensive that – in a comparative study 

of power of other presidents – it must be placed in the category of “very powerful”. As a result, it is 

argued, in accordance with the theoretical framework of the thesis, that Argentina may be at greater 

risk of democratic instability in the future. 
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1.0 Motivation. 

 

Desarmado de egoísmos individuales o sectoriales, la conciencia y los actos deben encontrarse 

en el amplio espacio común de un proyecto nacional que nos contenga, un espacio donde desde 

mucha ideas pueda contribuirse a una finalidad común.
1
(PNA 2009 S. 2 L.45-48) 

Denne refleksion fra Nestor Kirchners tiltrædelsestale 25. maj 2003 sætter fokus på 

præsidentens magt i den politiske beslutningsproces og magtfordelingen i det politiske system. Et 

aspekt af dette fokus er præsidentens brug af præsidentielle dekreter, de såkaldte decretos de 

necesidad e urgencia, der behandles i denne afhandling.  

I år 2007 var det valgår til præsidentposten i Argentina, og det betød stor fokus på 

præsidentembedet i det offentlige rum frem mod valget - både fremadrettet i forhold til, hvem der 

skulle være den kommende præsident, men også bagudrettet i en refleksion over magtbalancen i 

den afgående præsident Nestor Kirchners præsidentperiode. 

Den Argentinske forfatning giver efter forfatningsændringen i 1996 præsidenten mulighed for at 

bruge dekreter, decretos de necesidad e urgencia, hvis den argentinske stat befinder sig i en 

situation, hvor almindelig lovgivning ikke er mulig
2
 (HSNA2 2009). Dekreterne betyder, at 

beslutningsprocessen, i modsætning til citatets ideal reduceres til et smalt forum hvor præsidenten 

har mulighed for egenhændigt at udforme og vedtage lovgivning og dermed gå udenom de normale 

demokratiske kanaler.  

Interessen for brugen af decretos de necesidad e urgencia hænger i høj grad også sammen med 

Argentinas historie på området. Brugen af disse præsidentielle dekreter har historisk set været lav, 

og der har i republikkens levetid fra 1853 til 1989 kun været brugt 30 af disse præsidentielle 

                                                           
1 Vores samvittighed og handlinger, blottet for individuel eller kollektiv egoisme, bør findes i et fælles rum hvor vi 

sammen fuldfører et nationalt projekt, som optager os. Et fælles rum hvorfra mange ideer vil kunne bidrage til at opnå 

et fælles mål. 

2
 Den Argentinske republiks forfatning. Paragraf 99 stk. 3 
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dekreter (Rubio 1996 s 451). Antallet steg eksplosivt i de 10 år, Carlos Menem sad som præsident, 

fra 1989 til 1999. Under hans ledelse blev der gjort brug af i alt 545 decretos de necesidad e 

urgencia (Llanos 2001). 

Efterfølgende blev præsidentens magt og brugen af dekreter gjort til genstand for en række 

undersøgelser såvel internt i Argentina som internationalt.  Nogle undersøgelser pegede på, at man 

ved at bruge af decretos de necesidad e urgencia bevæger sig mod en statsmodel, hvor mere og 

mere magt centreres hos præsidenten (Malamud 2001). Da brugen af dekreter kan være et led i en 

bevidst strategi, kan et højt antal dekreter indebære, at præsidenten i praksis regerer alene. Dette 

sker, fordi dekreter udfærdiges og underskrives af den udøvende magt alene uden mulighed for 

indblanding fra den lovgivende forsamling, før det er færdigt (Rubio 1998).  

I forfatningsændringen i 1996 fastsættes der retningslinjer for præsidentens brug af decretos de 

necesidad e urgencia. Der nedsættes ligeledes en kommission, la Comisión Bicameral de Trámite 

Legislativo, med repræsentanter fra både senat og kongres til at overvåge præsidentens brug af 

dekreter. 

Dette synes ifølge rygter i den argentinske presse dog ikke at have begrænset brugen af dekreter. 

Selvom Kirchner i det indledende citat taler om samarbejde i det brede offentlige rum, pegede et 

studie af Rubio og Goretti i 2005 på, at Kirchner har gjort brug af flere dekreter i sine første to år 

end nogen anden argentinsk præsident før ham i en tilsvarende periode (Capriata 2005). Dette rejser 

spørgsmålet om, hvor udbredt brugen af decretos de necesidad e urgencia har været under Kirchner 

i perioden 2003 til 2007. Decretos de necesidad e urgencia et helt centralt aspekt i en opgørelse af 

præsidentens magt i det argentinske politiske system, og således kan spørgsmålet relateres til, hvor 

stor præsidentens magt har været i perioden. 

Vejen til en opgørelse af dekreter, decretos de necesidad y urgencia, ligger ikke lige for, når det 

handler om Argentina.  I Argentina publiceres alle dekreter i dagens udgave af statstidende, El 

Boletin Oficial, men området dekreter er ikke præget af den store gennemsigtighed, dette kunne 

synes at give. Alle slags dekreter uanset natur og indvirkning publiceres nemlig under samme navn, 

decreto. Dette faktum gør det nødvendigt at have fokus på de forskellige dekrettyper, som 

benævnelsen decreto dækker over.  
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Hvor brugen af decreto de necesidad y urgencia finder sin berettigelse, er endnu en indikator på 

eventuel centralisering eller decentralisering af magt hos præsidenten. Berettigelsen består til at 

udstede dekreter er enten et resultat af et præsidentielt prærogativ eller resultat af et mandat givet af 

den lovgivende forsamling.  

Magtfordelingen mellem præsident og lovgivende forsamling i et land kan opgøres og 

sammenlignes med andre præsidentielle systemer. Også her spiller brugen af dekreter en central 

rolle.  

Denne afhandling undersøger og forsøger at skabe ny viden omkring et specifikt institutionelt 

karakteristikum, lovgivning gennem dekreter, decretos de necesidad y urgencia. Dette 

karakteristikum har indvirkning på demokratiets tilstand. Det er en vigtig brik, der bidrager til 

forståelsen af magtdelingen mellem den lovgivende og udøvende magt. En af de to institutioner 

favoriseres i magtdelingen, alt efter hvor udbredt brugen af dekreter er. Som konsekvens kan man 

ved at undersøge brugen af dekreter undersøge et aspekt af demokratiets tilstand. Brugen af dekreter 

kan give et fingerpeg om, hvorledes det argentinske demokrati er inde i en forandringsproces hvor 

præsidentens magt er tiltagende.  Derfor vil jeg i denne kandidatafhandling undersøge decretos de 

necesidad y urgencia gennem nedenstående hovedspørgsmål, der angribes ved at inddrage de 

overnævnte problemstillinger i hypoteseform. 
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2.0 Problemformulering. 

 

 Som centralt spørgsmål står:  

 

Hvad karakteriserer brugen af præsidentielle nøddekreter de såkaldte Decretos de Necesidad y 

Urgencia i Argentina under præsident Nestor Kirchner fra 2003 til 2007? 

Hypoteser. 

Undersøgelsen af ovennævnte spørgsmål sker med udgangspunkt i følgende hypoteser:   

 

I. Betegnelsen dekret skal teoretisk og praktisk underopdeles i dekreter af hovedsagelig 

administrativ karakter, og dekreter med lovgivende magt, der betegnes nøddekreter. En sådan 

underopdeling har betydning for opgørelsen af Kirchners præsidentielle magt.  

II. Kirchners brug af nøddekreter er på niveau med eller overstiger brugen af traditionel 

lovgivning gennem vedtagelse af love.   

III. Der er et mønster i fordelingen af nøddekreter på politiske områder, hvilket indikerer en 

bagvedliggende strategi. Strategien går ud på at gøre brug af nøddekreter til at gennemføre 

lovgivning inden for bestemte områder. Disse områder falder sammen med områder udnævnt til 

fokusområder af Kirchner for hans præsidentperiode. 

IV. Kirchners brug af nøddekreter er udtryk for en ledelsesideologi. 

V. Kirchners brug af nøddekreter følger en eksisterende trend i Argentina, etableret under 

tidligere præsident Menem. 

VI. Kirchners brug af nøddekreter repræsenterer en tendens, der ikke er unik for Argentina. 

VII. Kirchners brug af nøddekreter finder i højere grad hjemmel i forfatningen end i et mandat 

fra den lovgivende forsamling.   

VII. Kirchners brug af nøddekreter har styrket præsidentiel magt i Argentina, og landet har i 

sammenligning med andre lande ændret sin magtdeling mellem præsident og lovgivende 
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forsamling. Præsidentens position har undergået en ændring fra ”ikke magtfuld” til en 

kategorisering som ”meget magtfuld”.  

2.1 Afgrænsninger. 

Der er mange vinkler, som man kan ligge på en undersøgelse af præsidentiel magt. Jeg har valgt 

at fokusere på en case, man kan benævne ”nøddekreter i Argentina under Kirchner”, her i 

afhandlingen vil fokus være på aspekterne beskrevet i de ovennævnte hypoteser. Valget af disse 

aspekter er bevidste tilvalg fra min side, hvilket implicit indebærer fravalg af andre aspekter. En 

sådan proces af valg er dog en nødvendighed givet de begrænsninger, der er for afhandlingens 

omfang i anslag og i tid. 

Jeg anerkender, at det ville give et mere retvisende billede af Kirchners magtposition at 

undersøge både den formelle og reelle brug af nøddekreter. Her fokuseres dog på den reelle brug. 

Det ville også i en større undersøgelse være relevant at inddrage alle aspekter i den valgte model til 

måling af præsidentens magt. Undersøgelsen er her afgrænset til at undersøge præsidentens magt 

inden for brugen af decretos de necesidad y urgencia. 

Det er afhandlingens formål at give et retvisende billede af tidligere Præsident Kirchners brug af 

decretos de necesidad y urgencia, men jeg må tage det forbehold, at der kan eksistere nøddekreter 

som ikke er blevet lokaliseret i forbindelse med undersøgelsen. Dette kan ske på grund af de forhold 

for dataindsamlingen og udvælgelsen, der beskrives i metodeafsnittet.  

Jeg ønsker også at gøre det klart, at jeg har fravalgt en undersøgelse og diskussion af, hvorvidt 

de udarbejdede nøddekreter, decretos de necesidad y urgencia, er forfatningsstridige eller ej. Denne 

problemstilling kan synes både oplagt, relevant og er taget med i andre lignende undersøgelser på 

området. Jeg mener ikke, at jeg har den fornødne indsigt i argentinsk forfatningsret til at kunne 

udarbejde et sådan aspekt af undersøgelsen og overlader det derfor til videre forskning at undersøge 

dette.  

Min prioritering og vægtning af de enkelte afsnit i afhandlingen gør, at nogle afsnit bliver mere 

udførlige end andre. Fokus vil være på en afdækning af Kirchners brug af nøddekreter, mens en 
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perspektivering af resultaterne herfra til andre cases og teori har mindre vægtning. Denne vægtning 

danner grundlag for min opbygning, der herefter gennemgås. 

2.2 Afhandlingens opbygning. 

Afhandlingen er inddelt i fem dele. Jeg afslutter dette introduktionsafsnit med redegørelsen for, 

hvorledes centrale begreber i opgaven benævnes. I anden del gennemgår jeg hovedtrækkene i de 

anvendte teorier samt giver definitioner på nøglebegreber. Det tredje afsnit forklarer den anvendte 

metode. Den fjerde del, analysedelen, falder i tre underafsnit: først analyseres selve casen for at 

besvare de relevante hypoteser i problemformuleringen, og derefter holdes hovedtræk fra denne 

analyse komparativt op mod andre cases for at undersøge forskelle og ligheder. Den femte del af 

analyseafsnittet holder resultaterne op mod udvalgt eksisterende teori. Til sidst vil afhandlingens 

resultater blive opsummeret i afsnittet konklusioner. 

2.3 Anvendt terminologi. 

Der ligger nogle sproglige overvejelser bag benævnelserne i afhandlingen. Da afhandlingen 

tager sit udgangspunkt i en case fra Argentina, er det empiriske materiale, navne på kilder, aktører 

samt begreber originalt navngivet på spansk. Dilemmaet består i på den ene side at gøre opgaven så 

læsevenlig og forståelig som muligt for læseren, samt på den anden side at bibeholde en så korrekt 

navngivning af de centrale begreber som muligt. 

Decreto de necesidad y urgencia. 

Den største udfordring i forbindelse med ovenstående er benævnelsen af det mest centrale 

begreb i opgaven, de præsidentielle dekreter, som den argentinske præsident kan benytte i særlige 

tilfælde, hvor normal lovgivningsproces ikke er mulig.  Disse benævnes i argentinske publikationer 

som Decretos de necesidad y urgencia
3
(Martinez 2005). Dette kan direkte oversættes til 

nødvendigheds- og hastedekreter.  

                                                           
3 Citat :  “Esta publicación contiene en su estructura, el artículo pertinente de la Constitución Nacional y los 

Decretos de Necesidad y Urgencia dictados durante el período 1994-2004, ordenados temática y cronológicamente.” 
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I andre spansksprogede artikler om emnet nævnes de ofte under forkortelsen DNU
4
 (Bermúdez 

2010). I den engelsksprogede litteratur bruges det noget bredere begreb emergency decree (Shugart 

1998). En dansk benævnelse ligger ikke umiddelbart lige for, da der i det danske politiske system 

ikke eksisterer en sådan mekanisme og dermed ikke et ækvivalent begreb.  Der viser sig imidlertid 

at være en vis præcedens for brugen af termen ”nøddekret” i danske udgivelser fra EU 

kommissionen om Rumænien, hvor en sådan mekanisme findes
5
 (KEF 2009 s. 3). Derfor benævnes 

begrebet, decretos de necesidad y urgencia, i afhandlingen med termen ”nøddekret”, selvom jeg 

anerkender, at begreberne ikke er fuldstændig ækvivalente. Der er således forfatningsmæssige 

forskelle mellem begrebet nøddekret i Rumænien og begrebet decretos de necesidad y urgencia i 

Argentina, som jeg for at kunne bruge en dansk benævnelse vælger at se bort fra. 

Kilder og aktører. 

I benævnelsen af aktører i det argentinske politiske system vurderer jeg, at gennemsigtigheden i 

forhold til hvilken aktør der er tale om, vejer højere end læsevenligheden, da en korrekt 

navngivning af politiske aktører er relevant for kendere af det argentinske politiske system. Derfor 

har jeg valgt at bruge en dansk benævnelse efterfulgt af den originale argentinske benævnelse i 

kursiv. 

Præsidentembedet. 

Der er i afhandlingen referencer til den udøvende magt i det politiske system, både på generelt 

teoretisk plan samt specifikt som aktør i det argentinske politiske system. Selvom jeg har valgt at 

bruge benævnelsen ”præsidenten” eller ”Kirchner” refererer disse ikke i snæver forstand kun til 

personen i embedet, men til præsidentembedet som institution og dermed alle aktører, der hører 

under den udøvende magt. 

 

                                                           
4
 Citat : “Diferencias clave entre los DNU de Néstor y Cristina para pagar con reservas” 

5
 Citat ”Problemerne omkring dette nøddekret kan løses endeligt, når den nye strafferetsplejelov er vedtaget” 
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Den lovgivende forsamling. 

Termen ”lovgivende forsamling” dækker i opgaven over en fællesbetegnelse for begge kamre, 

senat og kongres, i det argentinske politiske system. 

 

Udover disse sproglige afklaringer ligger også overvejelser, der er af mere teoretisk funderet 

karakter. Dette gælder f.eks. definitioner på opgavens nøglebegreber. Afhandlingen indgår i et 

større forskningsfelt, der udgør et teoretisk grundlag for bevarelse af problemformuleringen. 
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3.0 Teori. 

3.1 Researchfelt og Teorivalg. 

Brugen af nøddekreter betegnes i litteraturen ikke som et selvstændigt emne, men som et aspekt 

der hører under præsidentiel magt. Litteraturen inden for præsidentiel magt indgår igen i en større 

sammenhæng, nemlig den længe igangværende diskussion om, hvilken styreform der er mest ideel. 

Diskussionen er hovedsageligt centreret omkring to politiske systemer, præsidentialisme eller 

parlamentarisme (Dahl 2000 s. 56-65 og Verney 2000 s.32-47). Det er inden for dette researchfelt 

afhandlingen finder sin teori og begrebsverden. Grundtanken er, at de to styreformer 

grundlæggende besidder en række forskelle, og at man ved at optegne forskellene vil kunne besvare 

spørgsmålet om, hvilket system der er mest ideelt (Linz 2000 s. 119-127).  

Selvom denne afhandling ikke skal besvare spørgsmålet om, hvilket system der er mest ideelt, 

har hver retning, inden for denne forskning, med sit fokus bidraget med nye elementer, der på hver 

sin måde gennem tilvalg eller fravalg har påvirket afhandlingens teoretiske fokus.  

Litteraturen inden for forskning i politiske systemer har fået en ny opblomstring fra omkring 

1990, hvor murens fald gav diskussionen om styreform ny aktualitet, der stadig varer ved (Elgie 

2005, Lijphart 2000). Med Linz som en af de bærende kræfter blev der først sat fokus på en enkelt 

variabel, nemlig typen af regime, præsidentialisme eller parlamentarisme. Man forsøgte at fastlægge 

typen af regimets betydning for demokratiets konsolidering (Elgie 2005). Linz tager udgangspunkt 

i, at det politiske systems institutionelle design, direkte eller indirekte, former den politiske proces, 

dvs. måden der bliver regeret på, og peger på en række svagheder ved præsidentialismen. Hans 

konklusioner er, at de fleste stabile demokratier i verden i dag er parlamentariske, og at 

præsidentielle demokratier med undtagelse af USA er mere ustabile (Linz 2000 s. 119-127). Andre 

forfattere bestrider konklusionerne og argumenterer for det præsidentielle system som den ideelle 

styreform. Blandt andre Schlesinger, der mener, at dette system sikrer den lovgivende forsamlings 

magt i forhold til præsidenten (Schlesinger 2000 s. 90-94 og Lijphart 2000 s. 11 – 15).  Den tanke, 

at man ved at studere karakteristika ved et politisk system kan beskrive og dermed også 

sammenligne politiske systemer i forskellige lande, er grundlæggende for den videre forskning i 

regimer og dermed også for denne afhandling. 
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I den videre forskning kan man identificere en række forfattere, der sætter fokus på flere 

variabler end blot styreform, og som tager deres teoretiske udgangspunkt i New institutionalism.  

New institutionalism bygger på tanken om, at politisk analyse sker mest optimalt, når analysen har 

sit fokus på, og udgangspunkt i, de politiske institutioner. Disse institutioner er ikke opfattet som 

fysiske institutioner, men nærmere som reglerne i det politiske spil (Lecours 2005 s. 6). Centralt står 

tanken om, at handlinger i det politiske system ikke sker i et vakuum, men at de eksisterende 

institutioner former handlingerne gennem de mekanismer og handlemuligheder, deres eksistens 

tillader (Lecours 2005 s.8-9). De politiske institutioner, der eksisterer i et samfund, er vigtige, især i 

perioder hvor demokratiet gennemgår forandringer og overgangfaser. For det er dem, der skaber de 

rammer, hvori politikker formes (Mainwaring 1993 198-199). Inden for forskning i regimer fører 

New institutionalism til, at man inkluderer en kombination af andre variabler såsom partisystem, 

valgsystem og magtbeføjelser, i analysen alt efter forfatternes fokus (Elgie 2005 s. 115).  Det, 

forskerne identificerer som målet, er ikke så meget demokratiets konsolidering, men hvad der er 

god ledelse
6
 (Elgie 2005 s. 114). Forfatterne til teorier i denne anden bølge af forskning mener, at 

det er for forenklet alene, at konkludere noget kun ud fra regimetype, men at der må inddrages flere 

variabler. Variablerne der gøres til genstand for analyse, er de fundamentale institutionelle 

karakteristika som regimetypen besidder. En betragtning som også ligger til grund for denne 

afhandling.  

Centralt i denne anden bølge af forskning inden for regimetyper er Mainwaring, der inkluderer 

forskellen mellem topartisystem og flerparti-system som en variabel med stor betydning for, hvor 

stabilt et demokrati bliver. Han bygger påstanden om partisystemets betydning på en historisk 

undersøgelse af 31 stabile demokratier over en periode på 25 år. Her finder han, at specielt 

præsidentielle systemer med flerpartisystem er ustabile (Mainwaring 1993 s. 198-199). I et forsøg 

på at forklare hvorfor det forholder sig sådan, viser Mainwaring, ud fra empiriske eksempler, at 

præsidentielle systemer med flerpartisystem hurtigere skaber fastlåste situationer mellem den 

lovgivende og den udøvende magt. Dette skaber ideologisk polarisering og vanskeliggør indgåelse 

af koalitioner (Mainwaring 1993 s. 200, Mainwaring 2000). Også senere publikationer fokuserer på 

dette emne: f.eks. undersøgelser af variabler som civile rettigheder, militær indblanding, valg både 
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til lovgivende forsamling og præsidentembede og inklusion eller eksklusion af bestemte grupper i 

befolkningen. Alle undersøgelserne har det formål at undersøge graden af demokrati i 

latinamerikanske lande (Munk 2007 s. 123-156).   

En anden central skikkelse er Arend Lijphart, der især koncentrerer sin undersøgelse omkring 

valgsystemet, som han ser som problematisk. Han foreslår færre valg til politiske poster og 

indtrædelse af folkevalgte i regeringen, som en mulig løsning på demokratiets problemer. Han ser 

også, som Mainwaring, aspekter såsom fastlåste konfliktsituationer, splittede regeringer og mangel 

på ansvar som problemer for demokratiet. Han måler og sammenligner lande ud fra disse aspekter 

(Lijphart 2000). Lijphart ser en forskel på forskellige typer af demokratier, som han betegner som 

konsensusdemokratier, hvor som mange så muligt indgår i beslutningsprocessen, og majoritære 

demokratier, hvor kun det politiske flertal indgår i beslutningsprocessen. Han konkluderer, at den 

førstnævnte type er den, der er mest demokratisk og stabil (Lijphart 1999 s. 7).  

De teoretikere, der markerer sig mest centralt i forhold til afhandlingens teoretiske fokus, inden 

for denne anden bølge af forskning, er Shurgart og Carey, som undersøger regimetyper med fokus 

på magtbeføjelser, især hos præsidenten. Et karakteristikum ved præsidentialismen som politisk 

system er, at to agenter repræsenterer vælgerne, både den lovgivende forsamling og præsidenten. 

Hvilket magtforhold, der eksisterer mellem de to agenter samt deres forhold til vælgerne, varierer 

meget fra land til land, og dette er den centrale faktor, Shugart og Carey koncentrerer sig om 

(Shugart 1992 s. 1-16).  I en analyse af magtforholdet er fokus især på præsidentens magt, og de 

fremsætter en teori til at måle denne med. Dette gøres ved at se på de lovgivningsmæssige og ikke-

lovgivningsmæssige beføjelser, præsidenten besidder (Shugart 1992 s. 130-205). Herudfra kan de 

konkludere, at jo mere magtfuld præsidenten er, jo mere problematisk kan det være for demokratiets 

stabilitet (Shugart 1992).  

Der kan identificeres en tredje retning inden for forskning i regimer, som jeg finder relevant. 

Denne har ikke styreformen, men specifikke karakteristika ved det politiske system som 

udgangspunkt for analyse. Formålet er stadig at undersøge styrkerne og svaghederne ved 

parlamentarisme og præsidentialisme, men tilgangen og metoden er anderledes. Tilgangen er så at 

sige bagvendt, idet den tager udgangspunkt i konkrete karakteristika, f.eks. en politisk institutions 

funktion. På baggrund af den viden, man har opnået, vurderer man de mulige konsekvenser for den 
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teoretiske diskussion om regimetyper (Elgie 2005 p 115-119). Som eksempler inden for denne 

tilgang kan nævnes Tsebelis arbejde om veto-aktører og Strøms videreudvikling af principal-agent 

teorien (Elgie 2005 p 115-119).  Dette er en tilgang og metode, som denne afhandling tilslutter sig, 

idet den tager udgangspunkt i en konkret politisk institution, præsidentembedet, og undersøger et 

aspekt af, hvordan dennes magtudøvelse fungerer.  

Da denne afhandling kan ses som et bidrag, der bygger videre på eksisterende viden om 

magtbeføjelser i regimetyper, primært præsidentialismen, tilslutter den sig antagelserne om 

forskellige demokratityper fra Lijphart, partisystemer fra Mainwaring og vigtigst magtbeføjelser 

hos præsidenten fra Shugart og Carey.  Desuden tilslutter afhandlingen sig flere af Shugart og 

Careys definitioner af det, der må betegnes som nøglebegreber inden for området. Disse begreber 

beskrives i det følgende afsnit. 

3.2 Forklaring af nøglebegreber. 

Præsidentens lovgivningsmæssige beføjelser. 

Nøddekreter er et aspekt af præsidentiel magt og Shugart og Carey lægger i definitionen af 

præsidentialisme vægt på et centralt kriterium, nemlig at præsidenten besidder en magt i 

lovgivningsprocessen (Shugart 1992 s. 131). Denne magt deles op i to dimensioner: den ikke 

lovgivende magt, som omfatter autoritet over kabinettet og udskrivelse af valg til den lovgivende 

forsamling, og lovgivningsmæssige beføjelser (Shugart1992 s. 148). Denne afhandling har fokus på 

sidstnævnte som uddybes i det følgende. 

Undersøgelsen af præsidentens lovgivningsmæssige magtbeføjelser er essentiel af to årsager. 

For det første sætter den fokus på de store forskelle mellem præsidentens magtbeføjelser på tværs af 

systemer. For det andet fordi den indikerer om nogle forfatningers bestemmelser om magtdeling, 

mellem den lovgivende og udøvende magt, gør lande er mere udsat for regimekriser (Shugart 1992 

s. 133). En sådan regimekrise kan føre til demokratisk ustabilitet (Shugart 1992 s. 133). 

Præsidentens lovgivningsmæssige beføjelser kan underopdeles i to kategorier, de proaktive og 

reaktive magtbeføjelser. Reaktive magtbeføjelser, er beføjelser præsidenten kan bruge til at 

fastholde status quo, selvom der i den lovgivende forsamling er et flertal for en ændring. Den mest 
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brugte reaktive beføjelse er vetoretten (Shugart 1998 s 5-6). De reaktive magtbeføjelser ligger uden 

for denne afhandlings sigte, mens den anden type magtbeføjelser, de proaktive magtbeføjelser, 

uddybes nærmere.   

Proaktive magtbeføjelser. 

De proaktive magtbeføjelser giver præsidenten magten til at rykke lovgivningen i den retning, 

han ønsker. De kan deles i tre undergrupper. De to første undergrupper er dekretbeføjelser, 

”udstedelse af dekreter” og ”beføjelser i undtagelsestilstand”, hvor præsidentens ændringer 

umiddelbart træder i kraft. Den undergruppe sidste er ”agendabeføjelser”, som er introduktion af 

nye lovforslag, der har mere dagsordenssættende karakter. Nye lovforslag skal diskuteres og 

godkendes af den lovgivende forsamling inden de træder i kraft (Shugart 1998 s 5-6). De proaktive 

magtbeføjelser kan yderligere uddybes på følgende måde.  

I.  Agendabeføjelser. 

Introduktion af nye lovforslag er den mest almindelige beføjelse. Her har præsidenten en række 

fordele i forhold til den lovgivende forsamling. Blandt andet gør den centralistiske struktur omkring 

præsidentembedet det nemmere for præsidenten at indsamle og håndtere information. Præsidenten 

kan dermed ikke kun reagere på ”take-it-or-leave-it”-forslag fra den lovgivende forsamling som når 

han bruger veto, men kan i mange tilfælde selv stille forslag, der ikke kan ændres, kun vedtages 

eller afvises. Han kan ved at bruge sine agendabeføjelser stille sine egne ”take-it-or-leave-it”-

forslag. Beføjelsen forstærkes i tilfælde, hvor præsidenten er den eneste, der kan introducere 

lovgivning inden for bestemte lovgivningsområder (Shugart 1992 s. 139-140). 

II. Udstedelse af dekreter i undtagelsestilstand. 

Næsten alle forfatninger i præsidentielle systemer indeholder ekstraordinære magtbeføjelser i 

undtagelsestilstand. Disse bemyndiger præsidenten til f.eks. at suspendere civile rettigheder og 

overtage kontrollen med landet i undtagelsestilstande. Sådanne magtbeføjelser inkluderer dog kun 

sjældent lovgivningsmæssige beføjelser (Shugart 1992 s. 144). 
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III. Udstedelse af dekreter. 

Udstedelse af dekreter er den beføjelse afhandlingen har fokus på. Den følger de samme 

principper som gælder ved den udøvende magts introduktion af lovforslag, men dekretets natur er 

en anden. Det adskiller sig ved at ikke at være et forslag, men have natur af en regulering udstedt af 

præsidenten som en lov (Shugart 1992 s.140).  

 Definition af dekret.  

Udstedelsen af dekreter har traditionelt været meget udbredt i f.eks. Latinamerika og har spillet 

en vigtig rolle i lovgivningsprocessen (Shugart 1992 s. 133). Man kan dog ikke konkludere, at der 

dermed findes en mere magtfuld præsident i disse lande, end i lande i andre verdensdele, alene på 

dette grundlag.  Antallet af dekreter, der udsendes af præsidenten, kan ikke sidestilles med antallet 

af initiativer til at ændre policy, fremsat af præsidenten (Shugart 1992 s. 133). Dette skyldes, at 

termen dekret kan defineres forskelligt. Grundlæggende vil denne afhandling derfor gøre brug af to 

definitioner af dekret, en bred og en smal definition. Den brede definition hænger sammen med den 

spanske term decreto som ifølge Shugart ”ikke kun refererer til disse initiativer, men også til 

handlinger, som præsidenten tager for at implementere eksisterende lovgivning, administrative 

opgaver eller prærogativer præsidenten besidder, som udnævnelser eller udsendelser” (Shugart 

1998 s. 12-13). Afhandlingen beskæftiger sig dog hovedsageligt med de dekreter, som forstås ved 

den smallere definition af begrebet. En smallere definition beskrives af Shugart som “lov udstedt af 

præsidenten som står ved magt, med mindre der specifikt er nedlagt veto mod den af den 

lovgivende forsamling” (Shugart 1992 s. 143). For at undgå misforståelser kaldes dekret forstået ud 

fra den brede definition herefter dekret, mens termen forstået ud fra den smallere definition 

benævnes nøddekret. 

Den lovgivende forsamling i forhold til nøddekreter. 

Hvorledes den lovgivende forsamling kan forholde sig til et nøddekret opdeles i tre kategorier: 

a. Det accepteres eller der nedlægges veto mod det af den lovgivende forsamling. 

b. Nøddekretet har gyldighed, med mindre det aktivt bliver afvist af den lovgivende 

forsamling. 
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c. Nøddekretet har status som en lov udstedt af præsidenten og er ikke underlagt nogen 

revision fra den lovgivende forsamling (Shugart 1992 s.140). 

Nøddekreters gyldighed. 

Forskellige casestudier har vist, at der er væsentlige forskelle på nøddekreters gyldighed, som 

de er ridset op i det foregående afsnit. Man kan man opdele dem yderligere, idet der tages hensyn til 

to komponenter. Den ene er om nøddekreterne umiddelbart efter underskrivelse træder i kraft som 

lov. Den anden er om et nøddekret bliver til permanent lovgivning at uden yderligere skridt er 

nødvendige (Shugart 1998 s. 10). 

Nøddekrettyper. 

Man kan også lave en opdeling af nøddekreterne alt efter, hvor disse finder hjemmel. Den første 

type er de beføjelser til udstedelse af nøddekreter, der er givet i forfatningen, constitutional decree 

authority. Den anden type er de beføjelser til at udarbejde et nøddekret, hvor præsidenten handler 

på mandat fra den lovgivende forsamling, delegated decree authority. En tredje type benævnes 

parakonstitutionelle nøddekreter. Disse udstedes og tolereres selvom der reelt ingen hjemmel findes 

i forfatningen eller er givet mandat fra den lovgivende forsamling (Shugart 1998 s. 13-14).  

3.3 Teori om motivation bag brugen af nøddekreter. 

Brugen af nøddekreter repræsenterer en koncentration af magt hos præsidenten samtidig med at 

der sker en marginalisering af den lovgivende forsamling. I præsidentielle systemer kan det være 

svært at gennemskue, i hvor høj grad der er tale om dekretbeføjelser, som er et resultat af delegated 

decree authority eller constitutional decree authority. (Shugart 1992 s. 132-133). Der er derfor ikke 

lavet mange undersøgelser, der viser hvor mange udstedelser af nøddekreter den lovgivende 

forsamling har givet mandat til. Shugart og Carey mener, at der hyppigere end tidligere antaget er 

tale om delegated decree authority når præsidenter udsteder nøddekreter (Shugart 1998 s. 2). 

I en undersøgelse af hvilke motivationsfaktorer, der gør udstedelsen af præsidentielle 

nøddekreter mere attraktive end normal lovgivningsprocedure, argumenterer Shugart og Carey for 

at brugen af nøddekreter er attraktiv i specielt to politiske scenarier. Den første er i lande med lav 
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partidisciplin, hvor der hyppigere kan forekomme forhandlingsproblemer mellem den lovgivende 

og udøvende magt. Dette vil føre til at det er sandsynligt at der vil være en højere brug af 

constitutional decree authorit.y En sådan sammenhæng har Shugart og Carey fundet i 7 ud af 15 

undersøgte casestudies (Shugart 1998 s. 15-19 og 281). Det andet scenariums omdrejningspunkt er 

den lovgivende forsamlings tab af handlefrihed
7
 i lovgivningsprocessen. Handlefriheden går tabt, 

når den lovgivende forsamling, giver mandat til at præsidenten kan lovgive inden for et område, 

gennem delegated decree authority.  Shugart og Carey mener at den lovgivende forsamling i højere 

grad finder delegated decree authority attraktivt hvis det er præsidentens eget parti der har flertal i 

forsamlingen. Som konsekvens af dette flertal er der høj politisk enighed mellem præsidenten og 

den lovgivende forsamling. (Shugart 1998 s. 18-19 og 284-286). I en sådan situation accepterer den 

lovgivende forsamling i højere grad at tabe handlefrihed og modsætter sig ikke præsidentens brug af 

nøddekreter. Præsidentens parti vil sandsynligvis få gennemført sin politik gennem præsidentens 

nøddekreter. 

3.4 Teori til sammenligning af præsidenters forfatningsbaserede magt. 

Shugart og Carey har i 1992 foretaget en undersøgelse af magtdelingen i 32 demokratier der 

viser, at magtdelingen har en betydning for demokratiets stabilitet. Denne undersøgelse indikerer en 

sammenhæng mellem præsidentens magt og risikoen for demokratiets sammenbrud. Shugart og 

Carey konkluderer at jo mere magtfuld præsidenten er, jo højere er risikoen for sammenbrud 

(Shugart 1992 s. 157). 

På baggrund af hvor mange beføjelser i lovgivningsprocessen forfatningen giver præsidenten, 

præsenterer Shugart og Carey, en rankingmodel. Denne danner baggrund for en sammenligning af 

præsidenters magt i forskellige lande (Shugart 1992 s. 133). 
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Rankingmodellen er baseret på måling af en række aspekter, der varierer meget i præsidentielle 

systemer (Shugart 1992 s. 148).  Landenes score måles for hvert aspekt på et interval fra 0 til 4 hvor 

4 indikerer mest magt til præsidenten og 0 repræsenterer mindst. ”Veto” og ”delvis veto” omfatter 

præsidentens beføjelser til at nedlægge veto helt eller delvist mod forslag fra den lovgivende 

forsamling, samt dennes mulighed for at suspendere dette veto.  Kategorien ”eksklusiv beføjelse til 

introduktion af lovgivning” referer til præsidentens evne til at sætte dagsordenen inden for et 

politisk område. Det forudsættes at han eksklusivt kan fremsætte lovforslag inden for bestemte 

områder.  Kategorien ”dekreter” omfatter præsidentens ret til at lave ny lovgivning eller suspendere 

eksisterende lovgivning egenhændigt gennem brug af constitutional decree authority.  De to sidste 

Figur 1 Folkevalgte præsidenters magtbeføjelser.  

Kilde: Egen oversættelse af table 8.1 Powers of Popularly Elected Presidents   

 (Shugart 1992 s. 150) 
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kategorier er præsidentens magt i forberedelsen af budgettet og ”beføjelse til at udskrive 

folkeafstemninger”. 

I alt 35 landes nye og gamle forfatninger bliver i analysen gennemgået ud fra disse kategorier, 

samt ud fra ikke-lovgivningsmæssige beføjelser - en ekstra dimension, jeg ikke vil komme nærmere 

ind på. Argentina får scoren 2 alene ud fra præsidentens magtbeføjelser i forhold til veto, og er 

dermed i undersøgelsen et af de lande hvor præsidenten har meget lidt magt (Shugart 1992 s.155-

156). 

3.5 Teorivalg og kritiske overvejelser ved valg af teori. 

Det teoretiske fokus i denne afhandling, hviler på teser og definitioner fremsat hovedsageligt af 

amerikanerne Matthew Shugart og John Carey. Min undersøgelse af præsidenters magtbeføjelser 

har taget sit udgangspunkt i en undren over et konkret empirisk problem, brugen af nøddekreter, i 

Argentina. Som konsekvens af dette har det første i min proces været at analysere nøddekreterne. 

Dette fokus kan sagtens stå alene som i afdækningen af lignende cases (Llanos 2001, Rubio 1996, 

Malamud 2001). Jeg har ment, at de tendenser, der kunne ses i brugen af nøddekreter i selve casen 

fik en højere grad af relevans og værdi ved en sammenholdning med andre cases samt teori.  Jeg har 

noteret mig, at forskningsfeltet inden for præsidenters brug af nøddekreter er meget snævert og 

selvom min søgen efter at afdække brugen af nøddekreter har ført til andre casestudier af lignende 

art, har Shugart og Carey været det egentlige reelle bud på en teoretisk dimension. Andre 

teoretikere har hovedsageligt beskæftiget sig med andre faktorers betydning for demokratiet, som 

synes mindre relevant at inddrage.  

I Shugart og Careys første publikation, Presidents and assemblies, er fokus på præsidentiel 

magt og her udgør nøddekreter et af aspekterne. Det afgørende for mig i valg af denne teori har 

været det komparative perspektiv den indeholder. Den kan bruges til at afdække den præsidentielle 

magt i Argentina samt til at lave en sammenligning af den argentinske præsidents magt i forhold til 

andre præsidenter.  

Shugart og Careys måling og sammenligning af præsidenters forfatningsbaserede magt, 

inkluderer alle præsidentens væsentlige magtbeføjelser i forskellige forfatninger og fungerer som en 

god indikator på præsidentens magt i lovgivningsprocessen.  
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Jeg ser dog også en række svagheder ved modellen. Præsidentens dekretbeføjelser analyseres ud 

fra teksten i forfatningen og man ser ikke på om den reelle brug af beføjelser afviger fra denne 

tekst. En sådan afvigelse var tilfældet under præsident Menem i Argentina, der selv om han formelt 

set ingen beføjelser til at udskrive nøddekreter, udskrev dem i stor stil (Rubio 1998). Man 

inkluderer heller ikke magten til at udstede nøddekreter gennem delegated decree authority i 

modellen. Forfatterne peger selv på at det er en svaghed at alle variabler i modellen vægtes ens 

(Shugart 1992 s. 149), fordi nogle, som ”dekret” og ”veto”, vejer tungere end f.eks. beføjelserne til 

at udskrive folkeafstemning.   

Jeg må også forholde mig kritisk til, hvorvidt Shugart og Careys model til måling og 

sammenligning af præsidenters forfatningsbaserede magt er brugbar i forhold til denne afhandling. 

Jeg undersøger i afhandlingen kun et aspekt af modellen, brugen af nøddekreterne, og må således 

forudsætte, at de andre aspekter er bibeholdt på samme niveau som i modellen. Ellers vil jeg i min 

undersøgelse ikke kunne konkludere, om en evt. anderledes brug af nøddekreter under præsident 

Nestor Kirchner har rykket ved det samlede billede af, hvor magtfuld den argentinske præsident er. 

Jeg mener dog godt, at man kan analysere dette aspekt isoleret, så længe man er klar over og gør 

opmærksom på de nævnte præsuppositioner.   

Shugart og Carey samler i den senere publikation, Executive decree authority en række 

casestudier om nøddekreter med det formål at verificere en række generelle hypoteser ud fra 

casestudiernes resultater. Jeg tilslutter mig, at bogen ” må ses som et fremragende eksempel på, 

hvilke bidrag casestudier kan have på at nå frem til nye teorier, der tvinger os til at genoverveje 

mange at de argumenter, vi har accepteret omkring hvordan præsidentialisme fungerer” (Eaton 

2000). Når jeg vælger at benytte en del af disse cases til en sammenligning giver det mening også at 

inddrage den teori, der drages ud fra disse. 

I forhold til den konkrete case fra Argentina og definitionen og kategoriseringen af dekreter må 

det også bemærkes, at benævnelsen nøddekret ligger i en gråzone mellem ”dekret” og ”dekret i 

undtagelsestilstand” i Shugart og Careys definitioner. Der er et åbenlyst lighedspunkt med dekreter i 

undtagelsestilstand, i benævnelsen nøddekret. Det forudsættes også i den argentinske forfatning fra 

1996 at præsidenten må bruge nøddekreter, såfremt almindelig lovgivning ikke er mulig. Selvom 

der nævnes undtagelser fra denne regel, ved straffesager, benådninger og skattesager, specificeres 
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det ikke nærmere, hvornår almindelig lovgivning ikke er mulig (NSNA2 2009)
8
. Beføjelsen til at 

udskrive nøddekreter er således ikke begrænses til når landet befinder sig i undtagelsestilstand, og 

jeg vurderer , at nøddekreterne stadig falder ind under modellens kategori dekret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Den argentinske forfatning paragraf 99. 
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4.0 Metode. 

4.1 Casestudiemetoden. 

Opgavens formål er at bidrage til forskning i præsidentiel magt og brugen af nøddekreter. Dette 

gøres ved at tage udgangspunkt i en specifik case, nemlig præsident Nestor Kirchners 

embedsperiode i Argentina fra 2003 til 2007. Valget af casestudiet som metodisk tilgang er taget, 

fordi denne ”rummer muligheden for at se værdier, praksis og handling i en konkret kontekst” 

(Johansen 2008 s. 82), og således passer tilgangen til afhandlingens formål. Jeg tilslutter mig 

endvidere i denne afhandling Maaløes definition af casestudie som ” empiriske undersøgelser af 

samtidige fænomener med blik for deres historiske forudsætninger” (Johansen 2008 s 78). Dette 

betyder der i afhandlingen inkluderes en komparativ perspektivering, der ser på tidligere brug af 

nøddekreter under præsident Carlos Menem i Argentina fra 1989 til 1999. Der perspektiveres også 

til brugen af nøddekreter i andre udvalgte lande.  

4.2 Analysestrategi. 

Jeg arbejder induktivt i selve analysedelen, hvor jeg ud fra observationerne af nøddekreterne 

søger at opnå en forståelse af Kirchners brug af dem. Jeg arbejder også deduktivt i afhandlingen, når 

der reflekteres over analysen af Kirchners brug af nøddekreter i forhold til andre cases. Jeg søger at 

afprøve udvalgte hypoteser, fremsat på baggrund af Shugart og Careys teori. Dette gælder for 

kategoriseringen af præsidentens magtposition, hypotese VII, brugen af nøddekretertyper, hypotese 

VII, samt forskellen på dekret og nøddekret, hypotese I. Afhandlingens formål søges således opfyldt 

gennem arbejde på tre forskellige niveauer: En analyse af Kirchners nøddekreter, en perspektivering 

til andre cases og en perspektivering til eksisterende teori om præsidentiel magt. 

I det følgende vil jeg kort gøre rede for, hvorledes de enkelte hypoteser skal forstås, og 

hvorledes jeg metodisk vil gå frem for at opnå en besvarelse af dem, samt på hvilken måde de 

bidrager i forhold til besvarelsen af problemformuleringen. 

På det første niveau analyseres med en kvantitativ tilgang, Kirshners brug af nøddekreter i hans 

præsidentperiode. Jeg har valgt at arbejde med en kvantitativ metode i analysen af det empiriske 
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materiale, da det, med det omfattende lovmateriale, der indgår, synes at være et naturligt valg af 

metode til bedst at vise eventuelle sammenhænge.  

Det første afsnit i analysen fokuserer på forskellen mellem dekreter og nøddekreter. Denne 

fordeling hænger sammen med de to teoretiske definitioner af dekret. Jeg ønsker at vise, at selvom 

der i Argentina kun bruges en term i publiceringen af dekreter, ordret decreto, er der i praksis stor 

forskel i indholdet og beføjelserne i dekreterne. Derfor er en klar sondring nødvendig.  

Først analyseres gruppen, der inkluderer de dekreter der dækkes af afhandlingens brede 

definition af dekret. Jeg ønsker hermed, at undersøge om brugen af dekreter stemmer overens med 

de teoretiske karakteristika i definitionen. Dette bidrager til besvarelsen af problemformuleringen 

ved at vise forholdet mellem nøddekreter og dekreter. Det forventes at Kirchners brug af dekreter 

følger den udbredte brug, som beskrevet i definitionen. Selvom hovedvægten i opgaven ikke ligger 

på en analyse af dekreter, som forstået ud fra den brede definition, finder jeg det stadig vigtigt at 

inddrage for at understrege forskellen på de to definitioner af dekret i praksis.  

Jeg ser på dekreterne fordelt på emner med det formål at kunne skelne, om der overvejende er 

tale om dekreter af administrativ art. Som en udløber af en mulig verificering af dette, bør dekreter 

af overvejende administrativ natur fordele sig jævnt over tid. Antallet af administrative handlinger i 

præsidentens administration må forventes at være konstant og dermed må antallet af dekreter 

tilsvarende være i samme leje over en femårig periode. 

Hovedvægten i opgaven ligger på nøddekreter, der er karakteriseret af den anden noget smallere 

teoretiske definition, som beskrevet i teoriafsnittet. Resten af analysen, herunder hypoteserne i den 

komparative og teoretiske perspektivering, fokuserer på denne type dekreter.  

Afdækningen af forskellene på de to typer dekreter fører frem til en opgørelse af, hvor stort 

omfanget i brugen af nøddekreter har været. På baggrund af de tal, der har været fremme i den 

argentinske presse i forbindelse med delundersøgelser af Kirchners brug af nøddekreter (Young 

2007, Capriata 2005, Capriata 2008) forventer jeg, at antallet vil være forholdsvist højt. 

Såfremt vi forholder os til Shugarts definition af nøddekret, som beskrevet i teoriafsnittet, vil 

den lovgivende natur, som nøddekreter besidder, betyde, at der i mindre grad gøres brug af disse 

nøddekreter i begyndelsen og slutningen af en præsidentperiode. Her vil mere administrative pligter 

skulle komme på plads, og der vil i højere grad være gjort brug af dekreter forstået ved den brede 

definition. Påstanden om denne fordelingen af nøddekreter undersøges gennem nøddekreternes 
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fordelingen over tid. Som konsekvens af forskellige definitioner af dekret, vil der være væsentligt 

flere dekreter end nøddekreter.  

 

Den anden hypotese hviler på en påstand om, at det er interessant at inddrage de statistikker den 

lovgivende forsamling årligt har ført over vedtagende love. Herigennem vil jeg se, hvor mange 

lovforslag Kirchner har fået igennem i forhold til, hvor mange nøddekreter, han har brugt. Ved at 

sætte brugen af nøddekreter op mod brugen af love, får man chancen for at se antallet af 

nøddekreter i en sammenhæng og dermed se Kirchners brug i et større perspektiv. Der er en 

forventning om, at brugen af nøddekreter matcher eller overstiger det antal af love Kirchner har 

fremsat og fået igennem. Denne forventning bygger på de tidligere nævnte tal fra den argentinske 

presse samt på opgørelserne af Menems brug af nøddekreter. 

I arbejdet med den tredje hypotese undersøger jeg, hvad nøddekreterne er brugt til. Dette gøres i 

et forsøg på at kortlægge en bagvedliggende strategi i brugen af nøddekreter. Jeg ser en 

identificering af en strategi som en central brik til at karakterisere af brugen af nøddekreter. Jeg vil 

undersøge, hvorledes nøddekreter er blevet brugt ved at inddele dem i kategorier, og jeg forventer, 

at der vil være et mønster i brugen. Denne påstand bygger på, at det i tidligere studier har været 

muligt at påvise et mønster i Carlos Menems brug af nøddekreter (Llanos 2001, Rubio 1996). Jeg 

vil påvise en sammenhæng mellem strategi bag brugen af nøddekreter og de mål, der kan udledes af 

Kirchners politiske agenda. Fordi den teoretiske definition af et nøddekret som en proaktiv 

magtbeføjelse betyder, at det må ses som en direkte måde at fremme egen agenda på. Derfor 

forventer jeg, at nøddekreterne er brugt som instrument til at opnå nogle af Kirchners målsætninger. 

Til at analysere hvad der kan betegnes som fokusområder på Kirchners politiske agenda, tager jeg 

fat i hovedelementerne i hans tiltrædelsestale. Dette har jeg valgt, fordi han i denne selv udtrykker, 

at den opstiller perspektiver og mål for hans præsidentperiode: 

…creo que es necesario poder compartir con ustedes algunas reflexiones expresando los 

objetivos de Gobierno y los ejes directrices de gestión para que el conjunto de la sociedad 

argentina sepa hacia donde vamos y cada uno pueda, a su vez, aportar su colaboración para la 
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obtención de los fines que los argentinos deberemos imponernos por encima de cualquier divisa 

partidaria... 
9
 (PNA 2009 S.1 L.12-15).   

Jeg forventer ikke, efter at have læst resultaterne fra tidligere undersøgelser af nøddekreters 

udbredelse i Argentina, at nøddekreterne eksklusivt er brugt inden for præsidentens fokusområder. 

Jeg vil forsøge at påvise, at brugen af nøddekreter også er udtryk for en ledelsesideologi. Begrebet 

ledelsesideologi dækker over, at lovgivning gennem dekreter repræsenterer et bevidst valg, om 

hvordan man vil lede landet (Leiras 2007). Således står en udpræget brug af nøddekreter i 

modsætning til brug af almindelig lovgivning man undgår de kompromiser med den lovgivende 

forsamling, dette givetvis ville føre med sig. For at kunne nå en sådan konklusion må jeg kunne 

påvise en brug af nøddekreter inden for politiske emner, hvor almindelig lovgivning er et reelt 

alternativ. Det vil sige, hvor nøddekreter er brugt, fordi dette er mere bekvemt end traditionel 

lovgivning og ikke på grund af tidsmæssige forhold eller faktorer som den lovgivende forsamlings 

modstand eller manglende beslutningsdygtighed. 

Det vil afslutningsvis være relevant at relatere denne hypotese til den forrige. Jeg forventer at 

finde bevis for at brugen af nøddekreter som en strategi samt som en ledelsesideologi, men at det er 

sidstnævnte, der er den fremherskende.  

 

Da jeg har tilsluttet mig definitionen af en case som ”fænomener, med blik for deres historiske 

forudsætninger” (Johansen 2008 s. 78), finder jeg det relevant at se på fortilfælde i brugen af 

nøddekreter. 

For at se på om Kirchners brug af nøddekreter er en unik tendens begrænset til hans 

præsidentperiode i Argentina, er det nødvendigt at se nøddekreter i et mere komparativt perspektiv. 

Jeg har hertil gjort brug af eksterne kvantitative sekundære data i form af undersøgelser af andre 

præsidenters brug af nøddekreter. Ved at sætte konklusionerne fra analysen af nøddekreterne under 

præsident Kirchner op mod andre cases, vil vi kunne sige noget om hvorvidt hans praksis følger en 

generel national, regional eller global trend.  

                                                           
9
 …Jeg mener det er nødvendigt at dele nogle refleksioner med Dem der udtrykker regeringen målsætninger og de 

bærende søljer i forvaltningen. Dette sker for at det argentinske samfund i sin helhed ved hvor vi er på vej hen, og for at 

hver enkelt borger vil kunne, som han eller hun formår, bidrage med sin støtte til at opnå målene. De mål som vi som 

argentinere bør tage på os at opnå ved at sætte os ud over alle partipolitisk uenigheder.   
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I søgen efter fortilfælde i Argentina mener jeg, af flere grunde, at brugen af nøddekreter under 

præsident Carlos Menem er den mest oplagte case at sammenligne med. For det første tilhører både 

Kirchner og Menem den samme epoke i argentinsk præsidentiel historie. De har begge været 

præsidenter i landet efter demokratiets tilbagevenden i 1983. De har, modsat andre præsidenter, 

begge siddet mindst en hel præsidentperiode på præsidentposten, Carlos Menem nåede endog at 

sidde to perioder. Tidligere brug af nøddekreter har i Argentina været stærkt begrænset men 

undersøgelserne af Carlos Menem præsidentperioder har afdækket en omfattende brug (Rubio 

1996).  

På baggrund af delundersøgelser af Kirchners brug af nøddekreter (Young 2007, Capriata 2005, 

Capriata 2008) forventer, jeg at han har gjort brug af færre nøddekreter end Menem. Som en del af 

den komparative tilgang ønsker jeg også at undersøge om der er en sammenhæng mellem Kirchners 

og Menems fordelingen af nøddekreter på politiske emner. Herunder at sammenligne om et evt. 

mønster hænger sammen med den agenda præsidenten har i sin præsidentperiode, eller om disse er 

brugt som led i en ledelsesideologi 

 

Jeg mener ikke, at det vil være tilstrækkeligt at begrænse mit fokus til Argentina alene. Jeg har 

valgt at undersøge en række cases fra andre lande i Latinamerika: Peru, Venezuela og Brasilien 

samt en case fra Østeuropa: Rusland. Af disse undersøgte cases viste casen ” brugen af nøddekreter 

i Rusland under Jeltsin” og casen ”brugen af nøddekreter i Peru under Fujimori” karakteristika, der 

gør jeg mener det vil være interessant at perspektivere hertil. Jeg gennemlæste også litteratur om 

emnet fra cases som USA, Italien og Frankrig uden at finde, at disse cases var af interesse for 

afhandlingen. Ved at se på en bred samling af cases og ikke kun undersøge fænomenet nøddekreter 

fra det samme land eller samme verdensdel kan man opnå en bredere forståelse af brugen af 

nøddekreter. Man kan også se fællestræk, der er universelt gældende og ikke begrænser sig til et 

geografisk område eller en specifik case (Geddes 2003 s.118). Alle de nævnte cases er udvalgt som 

mulige til en sammenligning på trods af forskellige historiske, kulturelle, økonomiske, geopolitiske 

og institutionelle træk, fordi der ifølge Shugart og Carey er tegn på mønstre i brugen af nøddekreter 

i nogle af disse lande (Shugart 1998).  

Både i sammenligningen med præsident Carlos Menem de to cases, fra Rusland og Peru, vil jeg 

fokusere på to aspekter i sammenligningen af brugen af nøddekreter. Jeg vil både undersøge dem i 

forhold til antal, såvel som i forhold til hvilke politiske områder, de har været brugt inden for. Da de 
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undersøgte præsidenter ikke har siddet lige længe må undersøgelsen af denne hypotese, bero på en 

bearbejdning af det empiriske materiale. Jeg sammenligner derfor brug af nøddekreter pr. år.  Det er 

også min mening at undersøge om andre præsidenter har haft en bagvedliggende strategi ved brugen 

af nøddekreter. 

Casen holdes, ved besvarelsen af hypotese VII, også op mod eksisterende teori inden for 

forskning i præsidentiel magt. Denne dimension forholder sig til en opdeling i to typer nøddekreter, 

der er fremsat af Shugart og Carey.  Det der adskiller de to typer er om det er brugt delegated 

decree authority eller constitutional decree authority. For at besvare hypotesen undersøges 

forholdet mellem disse to typer. Det forventes, at den tendens der opstilles i Shugart og Careys 

teoretiske arbejde også forekommer i casen, og at der således forefindes et højere antal af 

nøddekreter med hjemmel i constitutional decree authority. En undersøgelse af forholdet mellem 

delegated decree authority og sammensætningen af den lovgivende forsamling er i denne 

forbindelse også relevant.  

Den sidste hypotese sammenholder casens karakterisering af brugen af nøddekreter med 

Shurgart og Careys rankingmodel for at måle hvor magtfuld præsidenten i Argentina er, samt til at 

sammenligne med andre landes præsidenter. Resultaterne fra casen bliver holdt op mod den 

tidligere klassificering af præsidentens magt i Argentina lavet af Shugart og Carey. Shugart og 

Careys klassificering hviler på de formelle bestemmelser udstukket i forfatningen før 1996 og ikke 

på den reelle brug af nøddekreter. Jeg forventer derfor at en klassificering af Kirchners brug af 

nøddekreter vil få en højere score på Shugart og Careys parameter for præsidentiel magt i 

lovgivningsprocessen. Som konsekvens af denne påstand vil en højere score ændre Argentinas 

placering i Shugart og Careys sammenligning af præsidentens magt på globalt plan. 

4.3 Analysekategorier. 

Jeg har hovedsageligt gjort brug af diagrammer og tabeller for at gøre resultaterne af analysen 

overskuelige. For hver type analyse ligger nogle valg til grund for, hvorledes disse tabeller 

fremstiller resultaterne. Jeg har valgt den type diagram, der bedst tydeliggør den tendens ved 

resultaterne, jeg ønsker at udpege.  
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Analyse over tid. 

Først har jeg valgt, at opdele nøddekreter i de 5 år Kirchner var præsident for at anskueliggøre 

eventuelle udsving i brug af nøddekreter fra år til år. Dette giver også en mere nuanceret 

fremstilling af brugen af nøddekreter end blot det totale antal. Denne opdeling gør det muligt at 

anskueliggøre antallet af nøddekreters forhold til vedtagende love fremsat af Kirchner. Jeg har også 

valgt at vise nøddekreternes fordeling på årets måneder, på tværs af årene, for at se, om der skulle 

være et tidsmæssigt baseret mønster i denne. 

 

Sammenligning af nøddekreter og dekreter. 

Her har jeg valgt at vise hvor stor en procentdel nøddekreter udgør af det totale antal dekreter. 

Det er min forventning, at denne fremstilling vil understrege nøddekreters begrænsede omfang i 

forhold til det totale antal dekreter. 

 

Analyse over emne. 

Her fremstilles resultaterne som hver kategoris andel i procent af det samlede antal, da dette 

giver det bedste overblik over et mønster.   

 

Inddelingen af alle dekreter på emner er sket ved at fastsætte kategorier ud fra de beføjelser, 

præsidenten bliver tildelt i den argentinske forfatnings paragraf 99 (HSNA2 2009). Jeg har undtaget 

en kategori baseret på paragraf 99.3, der regulerer udstedelse af nøddekreter, da denne jo behandles 

separat i afhandlingen. Dekreterne har jeg inddelt i fire analysekategorier. Den første kategori 

indeholder forpligtelserne som chef for de væbnede styrker, ”commander and chief”. Dette er 

blandt andet præsidentens ret til at forfremme, afskedige og organisere de væbnede styrker
10

 

(HSNA2 2009). Kategorien ”pligter i administration” dækker over præsidentens magt til at ansætte 

personale, forlænge eksisterende kontrakter samt hans ret til afskedigelser og omorganiseringer 

inden for ministerier og styrelser
11

 (HSNA2 2009). De ”ceremonielle pligter” omfatter udnævnelser 

af mindesmærker, uddelegeringer af ordner og medaljer samt udnævnelser af ambassadører og 

                                                           
10

 Den argentinske forfatning paragraf 99.12,99.13,99.14,99.15 

11
 Den argentinske forfatning paragraf 99.01 
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dommere
12

 (HSNA2 2009). Den sidste kategori ” dekreter med forbindelse til 

lovgivningsprocessen” skal ikke forveksles med nøddekreter, der har en egentlig lovgivende effekt. 

Den refererer derimod til dekreter der omhandler implementering af love, magten til at forlænge 

lovgivningsåret i den lovgivende forsamling og retten til at indgå internationale aftaler
13

 (HSNA2 

2009). 

 

I kategoriseringen af nøddekreterne har jeg arbejdet med 10 analysekategorier. Disse er til dels 

egne kategorier skabt der hvor jeg så et sammenfald af nøddekreter på et politisk emne. Jeg har 

derudover valgt at replicere nogle af de kategorier, der bruges i Rubio og Gorettis analyse af 

tidligere præsident Menems brug af nøddekreter (Rubio 1998). Jeg har en forventning om at 

Kirchners brug af nøddekreter har lighedspunkter. Således arbejder jeg med kategorien 

”skattepolitik”, der omfatter udskrivning af skatter og skattefordele, selvom dette er forbeholdt den 

lovgivende forsamling i den argentinske forfatning (Rubio 1998 s. 48). Også kategorien 

”liberalisering”, der omfatter frasalg af offentlig ejendom, der var gjort brug af under præsident 

Menem er taget med (Rubio 1998 s. 44). 

Kategorier der var repræsenteret ved sammenfald af nøddekreter var ”optagelse af offentlig 

gæld”, ”handel”, som indeholder reguleringer af import og eksport bestemmelser, ”ændringer i stat 

og provinsforholdet”, dvs. overførsel af ansvar for offentlige services fra et føderalt til et provinsielt 

niveau, ligesom også ”reguleringer i energipolitikken” var repræsenteret. Endnu en kategori 

omhandler ”promovering af industrien samt offentlige anlægsarbejder”, mens 

”overførselsindkomster” dækker regulering af pensioner, lønforhold og arbejdstidsbestemmelser. 

Som en ekstra kategori inddrog jeg ”reorganisering af økonomi”, der indeholder de tiltag der er 

gjort for at tilbagebetale udenlandsgælden og omstrukturere Argentinas økonomi.  

Som en sidste kategori i alle analyser af nøddekreter har jeg medtaget ”Andet”, til at indeholde 

de nøddekreter der ikke faldt ind under andre kategorier. Der viste sig ikke at være nøddekreter hvis 

indhold svarede til alle kategorier og derfor er nogle udeladt i den grafiske fremstilling. 

                                                           
12

 Den argentinske forfatning paragraf  99.04,99.07 

13
 Den argentinske forfatning paragraf  99.02,99.09,99.11 



 

 
36 

I underopdelingen af de to største kategorier er kategoriseringen fastsat efter det mønster, jeg 

har fundet i fordelingen af nøddekreterne. 

4.4 Valg af empiri. 

Afhandlingens empiri består af lovteksterne for de udstedte nøddekreter. Denne empiri er valgt 

for at sikre et så bredt ubearbejdet empirigrundlag som muligt. Valget er også taget som konsekvens 

af, at der løbende har været modsatrettede rapporteringer omkring omfanget af Kirchners brug af 

nøddekreter (Young 2007, Capriata 2005, Capriata 2008). Jeg mener derfor, at en troværdig 

afhandling må bygge på de primære datakilder.  

Beskrivelse af dataindsamlingsprocessen. 

Redegørelse for indsamling af dekreter. 

Jeg har brugt Det argentinske Statstidende, El Boletin Oficial de la Republica Argentina, som 

kilde til indsamling af empiri. 

 For at fastslå det totale antal dekreter udstedt af præsident Néstor Kirchner har jeg gjort brug af 

de elektroniske ressourcer, det argentinske statstidende tilbyder på sin hjemmeside (BORA 2009). 

Det har desværre ikke været muligt at få adgang til selve arkivet på hjemmesiden, hvor en fulltext 

version af dekreterne kan læses. Dette kræver et abonnement til e-resourcer, der kun kan tegnes 

såfremt man har bopæl i Argentina.  

På den åbne del af hjemmesiden har det dog været muligt at få et overblik over udstedte 

dekreter via et resume. Jeg har derfor foretaget en søgning dag for dag af Kirchners 

præsidentperiode. En sådan fremgangsmåde er foretaget for at fastslå det totale antal dekreter over 

tid. En gennemlæsning af resumeerne ligger til grund for disses inddeling i kategorier svarede til 

politiske beføjelser, som beskrevet i afsnit 4.3 Analysekategorier. 

 Jeg vil pege på visse forbehold ved brugen af hjemmesiden.  For det første sorteres dekreterne 

efter, hvornår de er offentliggjort og ikke hvornår, de er underskrevet af præsidenten. Dermed er det 

muligt, at der kan være udstedt dekreter sidst i præsidentperioden, der er offentliggjort efter hans 

tilbagetræden, og som dermed ikke indgår i undersøgelsen.  
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Det har vist sig, at der er visse fejl på hjemmesiden så nogle af dekreterne har samme nummer. 

Her er kun det først publicerede dekret talt med i undersøgelsen. Der er også tilfælde, hvor samme 

dekret er publiceret flere gange. I disse tilfælde er dekretet kun talt med første gang det 

offentliggøres. 

Der har været eksempler, hvor resumeet af dekreter ikke har været tilgængeligt eller ikke giver 

nok information til at kategorisere dekretet efter politisk kompetence. Da jeg ikke har haft mulighed 

for yderligere at undersøge disse dekreter, har jeg måtte udelade disse fra denne del af 

undersøgelsen. 

Der skelnes ikke mellem typer af dekreter på hjemmesiden, de er som tidligere nævnt alle 

publiceret under navnet deceto, og det er dermed ikke muligt at lokalisere nøddekreter, ved 

gennemgangen af alle dekreter.  

Fordelen ved at benytte statstidende som kilde er, at der i alle præsidentielle dekreter indgår 

bestemmelser, der dikterer, at de skal offentliggøres heri, før de træder i effekt: 

La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial 
14

 (PEN 

2003). 

Gennem denne indsamlingsmetode har jeg kunne jeg kunne få et komplet billede, af hvor 

mange dekreter, der er udstedt i løbet af de 5 år Kirchner var præsident.  

 

 

 

 

                                                           
14 Dette (nød)dekret vil træde i kraft efter publicering i Statstidende 



 

 
38 

Redegørelse for indsamling af nøddekreter. 

Til indsamlingen af nøddekreter er der anvendt flere forskellige kilder. Først for at fastslå 

eksistensen og indeksnumrene på nøddekreterne og derefter for at tilvejebringe nøddekreterne i fuld 

længde. 

For at fastslå eksistens og indeksnumre er der hovedsagelig gjort brug af resumeer og 

kommunikeer, fra møder i la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Det udvalg, der 

overvåger præsidentens brug af nøddekreter. Disse kommunikeer og resumeer er til rådighed på det 

argentinske senats hjemmeside. Ved at gennemgå alle disse kommunikeer for perioden 2003-2007 

har det været muligt at udarbejde en liste over de nøddekreter, udvalget har behandlet.  

Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at jeg har kunnet få et næsten fuldstændigt billede af de 

nøddekreter, der er udarbejdet. Det er muligt, fordi den argentinske forfatning i artikel 99.3 fastslår, 

at ethvert nøddekret, der udarbejdes af præsidenten, skal underkastes gennemsyn af udvalget inden 

for 10 dage fra sin publicering:  

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a 

consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la 

proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho 

en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de 

inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la 

totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del 

Congreso
15

 (HSNA2 2009). 

 Jeg må forudsætte at tidsfristen fastsat i forfatningen er overholdt. Hvis denne ikke overholdes, 

som jeg i nogle tilfælde ved sammenligning publicerings- og behandlingsdatoer kan fastslå den ikke 

                                                           
15

 Ministerrådets formand skal personligt og inden for ti dage indbringe dekretet for den permanente kommission 

med deltagelse fra begge kamre, hvis sammensætning bør respekterer sammensætningen i hver kammer. Denne 

kommission skal indsende sin betænkning inden for en frist på ti dage til hver af den lovgivende forsamlings kamres 

plenarforsamling. Hvert kammer behandler, i en hurtig behandling, umiddelbart dekretet. En speciel lov, vedtaget med 

absolut flertal af alle medlemmerne af hvert kammer, vil regulere behandlingsproceduren og rækkevidden af den 

lovgivende forsamlings indgriben. 
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er blevet, kan der ved undersøgelsens afslutning således forefindes nøddekreter, der stadig venter på 

at blive behandlet.  

Jeg har i enkelte tilfælde fundet frem til nøddekreter i artikler fra den argentinske presse hvor 

konkrete dekretnumre nævnes (Capriata 2005). Jeg har også gjort brug af de oversigter over 

udstedte nøddekreter, som chefen for ministerrådet, la jeferatura de gabinete de ministros, har 

offentliggjort (JGM 2009). Ved at bruge flere kilder har jeg sikret, at listen af nøddekreter er så 

komplet som muligt. 

For at finde frem til selve nøddekreterne har jeg anvendt en elektronisk samling af statstidendes 

første sektion, legislacion y avisos oficiales, udgivet på CD-rom for hvert af årene 2003-2007. CD-

rom’erne er udgivet af Det argentinske Statstidende, El Boletin Oficial de la Republica Argentina, 

og er erhvervet på dennes hovedkontor i Buenos Aires. En kopi af disse Cd-rom’er er vedlagt 

specialet, ligesom en liste over medtagede nøddekreters indeksnummer og udgivelsesdato er 

inkluderet i bilagssektionen. 

Ved udvælgelsen af nøddekreterne til opgaven har jeg taget en række forbehold, som har ført til 

at visse nøddekreter ikke indgår i afhandlingen. For det første forudsætter jeg, at alle nøddekreterne 

er inkluderet på de udgivne CD-rom.  

Herefter er kun nøddekreter, der er kategoriseret og publiceret under betegnelsen decreto samt 

forfattet af den udøvende magt, Poder Ejecutivo National, er inkluderet i afhandlingen. Desuden er 

kun nøddekreter, der er publiceret i præsident Kirchners præsidentperiode medtaget i 

undersøgelsen.  

Det forudsættes, at nøddekreterne er underskrevet af præsident Kirchner samt alle ministre. Hvis 

jeg ved gennemlæsningen af nøddekreter publiceret i løbet Kirchners præsidentperiode i år 2003, 

har fastslået at nøddekreterne er underskrevet af en tidligere præsident, er disse således udeladt i 

undersøgelsen.  

Nøddekretet skal, for at være medtaget i undersøgelsen, have hjemmel i den argentinske 

forfatnings artikel 99 stk. 3, som fastsætter reglerne for, under hvilke omstændigheder præsidenten 

egenhændigt må producere og vedtage lovgivning.  
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Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites 

ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que 

regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar 

decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de 

ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros
16

  (HSNA2  

2009). 

 

Redegørelse for indsamling af cases til komparativ analyse.  

De globale cases er hentet fra Shugart og Careys bog, Excecutive decree Authority. Denne har 

samme fokus og teoretiske grundlag som afhandlingen her, hvilket danner basis for data, der kan 

sammenlignes. Materialet til sammenligningen mellem Nestor Kirchner og Carlos Menems brug af 

nøddekreter er indsamlet gennem et studieophold ved Universidad de Begrano, Buenos Aires, 

Argentina, i perioden august til december 2008. Her deltog jeg i kurset Problemas Politicos 

Latinoamericanos 
17

 der beskæftigede sig med præsident Carlos Menems brug af nøddekreter. Det 

indgående kendskab til denne problemstilling som professor Santiago Leiras besad, har medført at 

en række analyser gennemgået på kurset er inddraget i afhandlingen. Materialet er siden suppleret 

med andre analyser fra udenlandske publikationer. 

 

 

                                                           
16

 Den argentinske forfatning artikel 99.3: Kun når exceptionelle forhold måtte gøre de umuligt at følge de normale 

behandlingsprocedurer beskrevet i denne forfatning angående vedtagelse af love, og når det ikke måtte omhandle 

lovgivning der regulerer strafferetslige eller skattemæssig områder eller regulere valglove, eller love om politiske parti, 

kan den udøvende magt udstede dekreter af nødvendigheds eller presserende grunde. Disse grunde vil blive besluttet i 

samråd med hans ministre som bør kontrasignere dem sammen med formanden for ministerrådet. 

17
 Latinamerikanske politiske problemer  
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Kvalitetsvurdering af data. 

De forbehold der er taget i udvælgelsen af empiri betyder at en række nøddekreter, der ellers har 

været inkluderet i andre undersøgelser (Llanos 2001, Rubio 1996, Malamud 2001, Leiras 2007), er 

ekskluderet fra denne undersøgelse. Dette sikre at der i undersøgelsen kun er medtaget nøddekreter, 

der beviseligt er udstedt af præsident Kirchner. Det betyder samtidig at antallet af nøddekreter brugt 

under Kirchner er lavere i min undersøgelse end de tal der har været fremme for de enkelte år i 

delundersøgelser. I Maaløes definition af casestudiemetoden indgår det, at metoden ”kræver, at 

forskeren til gengæld forsøger at inddrage så mange datakilder så muligt” (Johansen 2008 s. 78). 

Jeg har derfor valgt at fokusere på alle år i Kirchners præsidentperiode, for at sikre et så bredt 

datasæt så muligt. Jeg mener, at jeg gennem mine metodevalg har sikret både en høj validitet og 

rentabilitet af min undersøgelse. Hermed mener jeg også, at generaliserbarheden af resultater og 

analyser er god. 
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5.0 Analyse. 

I det følgende afsnit præsenteres resultaterne af de analytiske tiltag som tidligere er beskrevet i 

metodeafsnittet. 

5.1 Omfang af Dekreter. 

Min påstand er, at dekreterne ikke alle er et udtryk for ny lovgivning udstedt af præsidenten, 

men i langt højere grad er administrative cirkulærer. Som konsekvens af denne påstand ser jeg her 

på dekreter forstået i den brede definition. 

En afsøgning af Det argentinske Statstidendes database for præsidentielle dekreter i den periode 

Kirchner sad som præsident viser, at der i alt er publiceret 8248 dekreter.  
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Dekreterne er jævnt fordelt over de fem år, men dette betyder muligvis, at der er en overvægt af 

dekreter i 2003 og 2007. Dette skyldes at undersøgelsen af disse to år udelader de tre måneder før 

og den ene måned efter Kirchner var præsident. 

Figur 2 Antal dekreter udstedt under præsident Kirchner. 

Kilde : Forfatterens egen dataindsamling. 
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Går man yderligere ned i fordelingen af dekreter over tid kan vi se en stabil fordeling af 

producerede dekreter igennem året. Igen ligger januar, februar og marts lavere end de andre 

måneder, men generelt bekræftes de formodninger der er sat op i hypoteserne. Hvis vi ser på, 

hvorledes dekreterne er fordelt på politiske emner, illustreret i figur 4, bekræftes denne formodning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Samtlige dekreter fordelt over årets måneder. 

Kilde: Forfatterens egen dataindsamling. 

 

Figur 4 Dekreter fordelt på emner.
1
 

Kilde: Forfatterens egen dataindsamling. 
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Fordelingen tegner et klart mønster af brugen af dekreter hovedsageligt inden for 

administration. I denne kategori findes hele 81 procent af dekreterne. 

 

For at opsummere brugen af dekreter har vi at gøre med et højt antal dekreter, der fordeler sig 

stabilt både over hele perioden som over lovgivningsåret generelt. Sidst men ikke mindst er 

indholdet af dekreterne overvejende af administrativ natur.  

Gennemgangen af dekreter viser klart behovet for at arbejde med to definitioner for begrebet 

præsidentielt dekret, idet en inkludering af alle dekreter i undersøgelsen vil give et fejlagtigt billede. 

Således udgør antallet af nøddekreter et meget lille antal i forhold til det totale antal dekreter. 

Nøddekreterne tegner sig for en procentdel på mellem 0,28% og 4.35% af det totale antal dekreter, 

som det illustreres på figur 5. 

 

År Dekreter Nøddekreter Andel i % 

2003 1774 5 0,28% 

2004 1678 73 4,35% 

2005 1513 43 2,88% 

2006 1805 60 3,32% 

2007 1718 21 1,22% 

Figur 5 Forholdet mellem antal nøddekreter og dekreter. 

 Kilde: Forfatterens egen dataindsamling. 
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5.2 Omfang af nøddekreter. 
 

Jeg må altså udelukkende fokusere på nøddekreter i undersøgelsen af præsidentens lovgivende 

magt gennem dekreter. Visse nøddekreter er udeladt af undersøgelsen, som konsekvens af de 

kriterier, jeg har opsat for at lade nøddekreter indgå i undersøgelsen. Det har i 9 tilfælde ikke været 

muligt at finde et nøddekret på CD-romerne
18

. To nøddekreter fra 2003 publiceret er uden 

underskrift, og disse er ligeledes ikke talt med i undersøgelsen
19

. Der er 19 tilfælde, hvor jeg har 

lokaliseret nøddekreter som finder hjemmel i andre artikler, og dermed ikke kan betegnes som 

nøddekreter
20

. Der er i 2003 inden for tidsrammen af Kirchners præsidentperiode udstedt 87 

nøddekreter, som er underskrevet af den tidligere præsident Duhalde, og disse er også udeladt i min 

undersøgelse
21

.  

 Jeg har efter denne frasortering fundet frem til, at der er gjort brug af 202 nøddekreter i den 

periode Kirchner har siddet som præsident. 

                                                           
18

Nøddekreter: 2003/1553, 2003/1352, 2003/108, 2004/1959, 2004/1597, 2004/1352, 2007/204 

19
 Nøddekreter 2003/1238 og 2003/1275 

20
 Nøddekreter: 2006/298, 2006/296, 2006/1654, 2006/1668, 2006/1012, 2006/772, 2006/668, 2007/509, 

 2007/1952, 2007/1853, 2007/1628, 2007/1443, 2007/1441, 2007/1010, 2007/153, 2007/152, 2007/13, 2007/7 

 og 2007/1 

21
Nøddekreter: 2003/530, 2003/432, 2003/1069, 2003/141, 2003/207, 2003/1210, 2003/812, 2003/614, 2003/391, 

 2003/392, 2003/388, 2003/217, 2003/256, 2003/1068, 2003/248, 2003/123, 2003/58, 2003/70, 2003/53, 

 2003/104, 2003/120, 2003/297, 2003/417, 2003/662, 2003/664, 2003/739, 2003/746, 2003/815, 2003/905, 

2003/971, 2003/1020, 2003/1121, 2003/1262 2003/1264, 2003/217, 2003/256, 2003/388, 2003/531,  

2003/641,2003/1080,  2003/1185, 2003/1194,  2003/1210, 2003/1293, 2003/1295, 2003/1283, 2003/1274 2003/1244, 

2003/1214, 2003/1192, 2003/1172, 2003/1148, 2003/1124 2003/1097, 2003/1056, 2003/1022, 2003/1006, 2003/957, 

2003/810, 2003/806, 2003/792, 2003/777, 2003/743, 2003/741, 2003/713, 2003/666, 2003/642, 2003/634 2003/622, 

2003/577, 2003/546, 2003/541, 2003/539, 2003/466, 2003/435, 2003/433, 2003/425, 2003/419. 2003/390, 2003/386, 

2003/337, 2003/295,2003/202, 2003/195,2003/194, 2003/41, og 2003/37 
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Jeg har fundet et stort udsving i antallet af nøddekreter over årene. Blandt andet bør man lægge 

mærke til det meget lille antal dekreter, i alt kun 5, der blev udstedt i 2003. Dette begrænsede antal 

hænger sammen med den frasortering jeg har lavet vedrørende underskriften på nøddekreterne. 

Ligeledes falder antallet af udstedte nøddekreter i år 2007, her dog uden at der ligger en bevidst 

ekskludering af dekreter til grund. Man kunne spekulere i at udsigten til afslutning af sit 

præsidentembede, har fået Kirchners aktivitetsniveau i forbindelse med udstedelse af nøddekreter til 

at falde. Sætter vi antallet af nøddekreter op i mod antallet af love præsidenten, har fremsat og fået 

gennemført, fremkommer også et mønster. Vi kan se, at antallet af nøddekreter følger samme 

mønster som love i 2004 til 2006 således, at de stiger og falder på samme måde. Kirchner har 

udstedt i alt 202 nøddekreter mod at have fremsat og fået vedtaget 266 love i de 5 år. 

 Som nævnt er der faktorer. der begrænser antallet af nøddekreter i 2003 og 2007. Niveauet for 

nøddekreter i 2006 matcher næsten antallet af love, præsidenten fik gennemført. Her er der kun fem 

love mere end nøddekreter. Kirchner har gjort brug af flere nøddekreter i 2004 og 2005, end han har 

fået love vedtaget.  

Figur 6 Udviklingen i udstedelsen af nøddekreter i forhold til vedtagne love 

fremsat af præsidenten, fordelt over år. 

Kilde: Forfatterens egen dataindsamling samt CNA 2008 og CNA 2009. 
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Der ses store udsving i fordelingen af nøddekreter hen over året. En påstand, jævnfør redegørelsen 

af forholdet mellem nøddekreter og vedtagende love, kunne være, at et sådant mønster over en 

periode på 5 år kunne have sammenhæng med rytmen i lovgivningsåret i den lovgivende 

forsamling. Der kan dog kun til dels påvises en sådan sammenhæng. Lovgivningsåret går fra 1. 

marts til 30. november og er med få undtagelser blevet forlænget af præsidenten (HSNA 2009). En 

formodning om en øget brug af nøddekreter i den periode, hvor den lovgivende forsamling ikke er 

beslutningsdygtig støttes ikke af fig. 7. Selvom der er en stigning i brugen af nøddekreter i 

december, falder dette tal igen i årets første to måneder. Ligeledes kan stigningen i juni eller de 

store fald maj og november ikke forklares. Ud fra dette synes der, modsat brugen af dekreter at 

være en ujævn fordeling af nøddekreter. 

 

En anden del af denne afhandlings formål er, at forsøge at bevise et vist mønster i brugen af 

nøddekreter, og at se om dette kan kædes sammen med en bevidst strategi fra præsident Kirchners 

side. Jeg har nu fastslået, at man altså ikke umiddelbart kan se et mønster i fordelingen hen over 

lovgivningsåret. Der er i fordelingen over tid ingen synlig strategi omkring, hvornår man har valgt 

at bruge nøddekreter.  

Figur 7 Nøddekreters fordeling over lovgivningsåret 

Kilde: Forfatterens egen dataindsamling 
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5.3 Mønstre i nøddekreters fordeling på politiske emner. 

Herefter vender jeg mig mod fordelingen af nøddekreter på politiske områder. Først ved at 

inddele nøddekreterne i de hyppigst forekommende kategorier og derefter ved at underopdele de 

største af kategorierne. 

Promovering af 

Industri og 
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offentlig gæld
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Handel 
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Der illustreres i figur 8 et mønster i brugen af nøddekreterne. De er fordelt således, at der ses en 

centrering inden for to kategorier. Hele 56 % er brugt inden for ”overførselsindkomster og løn”, 

mens 21 % er brugt til en reorganisering af den argentinske økonomi.  

Med udgangspunkt i eksempler vil jeg forsøge at komme nærmere en beskrivelse af 

nøddekreternes fordeling på politiske områder. Jeg har valgt at fokusere denne uddybning på de 

største forekommende kategorier. De meget små kategorier på 0 % og 1 % af nøddekreterne, samt 

kategorien ”andet”, anses ikke for at udgøre en større tendens. Disse uddybes dermed ikke 

yderligere, udover at de falder ind under den beskrivelse af kategorien, der allerede er givet i 

metodeafsnittet. 

Figur 8 Fordeling af nøddekreter på emne set i procent, for årene 2003 til 2007 

Kilde: Forfatterens egen dataindsamling  
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Overførselsindkomster og løn. 

Hvis man ser nærmere på kategorien ”overførselsindkomster og løn” er der flere tendenser, idet 

nøddekreterne groft set deler sig i tre undergrupper.  

Jeg finder i min undersøgelse af nøddekreterne en tendens der peger på en dominerende gruppe, 

”ansættelses og lønforhold i offentlig sektor”. Nøddekreterne er brugt til at tilføre ekstra midler til 

forskellige dele af den offentlige sektor, udenom den indgåede gældende finanslov. 

Andet

4% Pensioner

18%

Ansættelses og 

lønforhold i 

offentlig sektor

54%

Arbejdsretslige 

anliggender

24%

 

 

 

Ansættelses- og lønforhold i offentlig sektor. 

Kendetegnende for nøddekreterne i denne kategori er en forøgelse af udgifterne i den offentlige 

sektor. Dette sker på tre måder. For det første gennem forøgelse af løn til ansatte i militær og politi 

22
, der får fastsat tariffer for løn. For det andet gives der også, med hjemmel i de lønaftaler, der er 

                                                           
22

 Eksempler på Nøddekreter:2005:1104,1107,1246,1273,886,145 

Figur 9 En underopdeling af kategorien ”overførselsindkomster og løn”. 

Kilde: Forfatterens egen dataindsamling 
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indgået med de ansatte i den offentlige sektor
23

, lønforhøjelser i styrelser og ministerier gennem 

nøddekreterne. Man ophøjer forslag fra en nedsat kommission på området, la comisión 

Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
24

, til lov gennem brugen af nøddekreter.  

For det tredje hæves udgifter i den offentlige sektor som følge af en generel regulering af 

lønomkostninger. Det kan nævnes, at også præsident Kirchner personligt foretager en regulering af 

sin egen løn i nøddekret 685/2004. 

Pensioner. 

18 % nøddekreterne omhandler omstrukturering inden for pensioner og offentlige ydelser til 

borgerne. Disse nøddekreter er en måde aktivt at føre socialpolitik på. Som et typisk eksempel er 

nøddekret nummer 1273 fra 2005, der på en gang regulerer på flere områder. Nogle af de regionale 

pensionskasser lægges ind under staten, og man opretter en specialpension for visse krigsveteraner. 

Derudover påtager staten sig at tilføre yderligere midler til pensionsområdet samt fastsætter en 

minimums- og en maksimumsgrænse for, hvor meget pension der kan opnås. De enkelte 

nøddekreter er generelt specifikke omkring det aspekt inden for pensioner de regulerer. Jeg bygger 

også min påstand om, at der føres aktiv socialpolitik gennem denne type nøddekreter på 

nøddekreternes indledende bemærkninger. Der redegøres i disse nøddekreter for motivationen til 

udstedelse ved at pege på statens pligt til at sikre de svageste i samfundet en indkomststigning: 

 

“Asegurar a los sectores mas desprotegidos de la sociedad el mejoramiento de sus ingresos y 

constituyendo la seguridad social una de las más importantes herramientos de redistibucion del os 

recursos”
 25

 (Nøddekret 2005/ 1273)
 26

.  

                                                           
23

Aftalerne benævnes  Acta acuerdo y anexsos de la comision negociadora del convenio colectivo de trabajo 

general para la administración publica nacional  

24
 Eksempelvis nøddekreter 210/2006 

25
 At sikre de mindst beskyttede grupper i samfundet en forbedring af deres indtægter og derigennem at sikre 

velfærdsydelser, et af de vigtigste værktøjer til en omfordeling af midlerne. 
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Arbejdsretslige anliggender. 

En tredje tendens i denne gruppe er nøddekreter, der regulerer det arbejdsretslige område. 

Således løser man f.eks. en arbejdsmarkedskonflikter ved at fastsætte en godtgørelse til arbejderne 

fra statens side, som i nøddekret 1197/2004.  

Optagelse af gæld. 

 Inden for ”optagelse af offentlig gæld” omhandler nøddekreterne den argentinske stats 

optagelse af lån. De er kendetegnede ved, at man låner hos europæiske stater frem for hos 

internationale organismer. Dette er blandt andet tydeligt i nøddekret 1615/2005, der omhandler et 

statslån fra Spanien til Argentina og nøddekret 489/2004, der omhandler et lån fra Italien på 75 

millioner euro. 

Energipolitik. 

I energipolitikken er det bemærkelsesværdigt at nøddekreterne udelukkende handler om en 

omfordeling af midler. Der bliver tilført midler til området i nøddekreterne, og de omhandler ikke 

planer for udvikling eller ændring af energiforsyningen i landet.  

Promovering af Industri og anlægsarbejde. 

I ”Industri og anlæg” er tendensen todelt. En lille del af nøddekreterne omhandler offentlig 

støtte til private virksomheder som blandt andet nøddekret 565/2005 og 2005/774. Men 

hovedtendensen inden for brugen i denne gruppe er en igangsættelse af offentlige anlægsarbejder 

inden for infrastruktur, nærmere bestemt udbygning af vejnettet. Den største del af nøddekreterne i 

denne gruppe beskæftiger sig med denne opgave på tværs af alle årene. 
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Reorganisering af økonomi. 

 

Ekstrabevillinger

71%

Andet

11%

Tilbagebetaling af 

gæld

18%

 

  

 

Den næststørste kategori benævnes i nøddekreterne reetableringen af den offentlige gæld, la 

reestructacion de la deuda publica
27

. Den indeholder en gruppe af nøddekreter på lidt under en 

femtedel, der regulerer statens gæld. 18 % af nøddekreterne omhandler en omorganisering af den 

offentlige gæld. Et eksempel er nøddekret 977/2005, der regulerer reglerne for lån og inddrivelse af 

lån fra provinsernes udviklingsfond, el fondo fiduciario para el desarrollo provincial.  

Den dominerende gruppe, ”ekstrabevilliger”, tegner sig for hele 71 % af nøddekreterne. Der er 

tale om nøddekreter, der bevilliger ekstra midler til politiske områder, der ikke var forudset i den 

argentinske finanslov. Nøddekreterne retter typisk midlerne mod ministerierne eller militæret 

generelt
28

. Der er kun få tilfælde af ekstrabevillinger til konkrete projekter. Et eksempel er 

1592/2006, der bevilliger ekstra penge til køb af radarer til det argentinske forsvar eller 1855/2006, 

                                                           
27

 Se f.eks. Nøddekret 2004/ 1898 

28
 Se også nøddekreter fra  2005 : 1430, 1748, 1673 772 og 2004: 1687,1207,917,825,350 

Figur 10 Underopdeling af kategorien ”reorganisering af økonomi” 

 Kilde : forfatterens egen dataindsamling 



 

 
53 

der omhandler indkøb af fly til luftvåbenet. Fælles for indkøb til forsvaret gennem nøddekreter er at 

kontrakterne er gået til national industri.  

5.4 Fokusområder på Kirchners politiske agenda. 

Jeg har gennemgået Kirchners tiltrædelsestale for at identificere de områder han har udnævnt til 

fokusområder for hans præsidentperiode. På baggrund af hvor meget vægt Kirchner bruger på de 

enkelte temaer i talen har jeg fundet frem til tre temaer. De tre temaer er økonomisk genrejsning, 

social retfærdighed og retspolitik. De er alle tre forbundet, således at de to sidste temaer relaterer til 

det første som må betegnes som hovedtemaet. Min påstand er, at de tre temaer er tre aspekter af et 

stort fokusområde, der kan betegnes som” forbedring af Argentinas økonomi”.  

Retspolitik. 

“Pero es imprescindible advertir que la tragedia cívica del clientelismo político no es producto 

de la asistencia social como gestión de Estado, sino de la desocupación como consecuencia de un 

modelo económico.”
29

(PNA 2009 S. 4 L.15-17). 

Det første tema vi kan tage fat på i Kirchners tale er retspolitikken, som skal gøre op med 

kriminalitet i Argentina. Kriminaliteten er tæt forbundet med den økonomiske situation, da Kirchner 

hævder, at kriminalitet er opstået på grund af den dårlige økonomiske situation i landet. Kirchner 

ønsker et opgør med den korruption, der har været i Argentina, men han gør det klart at den er 

opstået på grund af den økonomiske situation. 

“El cumplimiento estricto de la ley que exigiremos en todos los ámbitos debe tener presente las 

circunstancias sociales y económicas que han llevado al incremento de los delitos en función 

                                                           
29 Men det er absolut nødvendigt at gøre opmærksom på at den samfundsmæssige tragedie som den politiske 

korruption ikke er et produkt af social deltagelse eller ledelse af Staten, derimod et produkt af arbejdsløsheden som er 

opstået som konsekvens af en økonomisk model. 
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directa del crecimiento de la exclusión, la marginalidad y la crisis que recorren todos los peldaños 

de las sociedad”
30

 (PNA 2009 S. 5 L.11-14). 

Han slår her fast, at man vil slå hårdt ned på en hver form for kriminalitet, organiseret eller 

tilfældig, men at kriminaliteten skal ses som et produkt at den økonomiske situation. En forbedret 

økonomisk situation er således vejen væk fra kriminalitet. 

Økonomisk genrejsning. 

“El resultado debe ser la duplicación de la riqueza cada quince años, y una distribución tal que 

asegure una mayor distribución del ingreso y, muy especialmente, que fortalezca nuestra clase 

media y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas
31

” (PNA 2009 S.5 L.57-59). 

Det andet tema i talen er genrejsningen af den argentinske økonomi, både på mikro- og 

makroøkonomisk plan, som en kamp mod den enkelte argentiners fattigdom. Målet er en fordobling 

af rigdommen inden for en periode på 15 år, en økonomisk omfordeling der styrker middelklassen 

og eliminere den ekstreme fattigdom. 

Kirchner nævner i talen fire indsatsområder til at opnå den økonomiske genrejsning: 

A. Det første er en tilbageholdenhed med de offentlige udgifter: 

“La sabia regla de no gastar más de lo que entra debe observarse. El equilibrio fiscal debe 

cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de 

                                                           
30

 Den strenge overholdelse af love som vi vil kræve på alle niveauer bør have de sociale og økonomiske forhold in 

mente som har ført til forøgelsen af forbrydelserne. Disse forbrydelser er en direkte konsekvens af en forøgelse af 

eksklusionen, marginaliseringen og kriser som rammer alle trin i samfundet. 

31
 Resultatet bør være fordoblingen af rigdommen hver femtende år og en omfordeling som sikrer en bedre 

omfordeling af midlerne og , meget specifikt, som styrker vores middelklasse og som udrydder den ekstreme fattigdom 

blandt alle vores landsmænd. 
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las cuentas públicas, tanto de la Nación como de las provincias, es fundamental”
32

(PNA 2009 S. 6 

L.6-8). 

B. Det andet er at stoppe for udstedelse af ny valuta til at dække huller i de offentlige budgetter: 

“El país no puede continuar cubriendo el déficit por la vía del endeudamiento permanente ni 

puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciéndose correr riesgos inflacionarios que 

siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos”
33

(PNA 2009 S.6 L.10-12). 

C. Det tredje er en tilføjelse af midler til offentlige anlægsarbejder inden for infrastruktur: 

 “El Estado se incorporará urgentemente como sujeto económico activo, apuntando a la 

terminación de las obras públicas inconclusas, la generación de trabajo genuino y la fuerte 

inversión en nuevas obras.”
34

 (PNA 2009 S.7 l.20-22). 

D Det fjerde og sidste indsatsområde er afbetaling af udenlandsgælden, men i eget fastsat 

tempo, der ikke fører til yderligere fattigdom i landet. 

“Sabemos que nuestra deuda es un problema central. No se trata de no cumplir, de no pagar. 

No somos el proyecto del default. Pero tampoco podemos pagar a costa de que cada vez más 

argentinos vean postergado su acceso a la vivienda digna, a un trabajo seguro, a la educación de 

sus hijos, o a la salud”
35

(PNA 2009 S.8 L.4-7). 

                                                           
32

 Den vise læresætning ikke at forbruge mere end det man får ind bør efterleves. Vi bør passe på 

betalingsbalancen. Dette betyder højere og bedre inddrivning af skatter, effektivitet og tilbageholdenhed med udgifter. 

Balancen på de offentlige regnskaber, både for Staten og provinserne, er fundamental 

33
 Landet kan ikke forsætte med at dække underskuddet gennem at forsætte med at sætte sig i gæld, det kan heller 

ikke forsætte udstedelsen af valuta uden kontrol. Med dette løber det risikoen for inflation som altid ender med at 

ramme grupperne med den laveste indkomst 

34
 Staten vil hurtigst muligt som aktivt økonomisk redskab indarbejde færdiggørelsen af ufærdige offentlige 

anlægsarbejder, genereringen af reelle arbejdspladser og store investeringer i nye anlægsarbejder. 

35
 Vi ved at vores gæld er et centralt problem. Det handler ikke om ikke at indfri den, om ikke at betale. Vi er ikke 

projektet som gik bankerot. Men vi kan heller ikke betale på bekostning at flere og flere argentinere hver gang vil se 
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Social retfærdighed. 

“promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la 

generación de nuevos puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del ingreso”
36

(PNA 

2009 S.3 L.1-4. 

Det tredje store tema Kirchner beskæftiger sig med i talen er social retfærdighed. Kirchner 

kommer ind på, at målet med indsatsen for en økonomisk genrejsning er mere social lighed. 

”Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un 

trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la 

posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social 

basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos 

constitucionales protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, los 

trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores”
37

 (PNA 2009 S.3 

L.18-23). 

Bedre økonomi skal skabe mere arbejde og derigennem socialt arrangement. Dette skal ske 

gennem en satsning på uddannelse, boligpolitik og sundhedspolitik. Statens opgave er også at 

beskytte de svageste grupper blandt andet pensionisterne og dem, der lever i fattigdom.  

Jeg kan fastslå, at den økonomiske genrejsning stod højest på Kirchners politiske agenda med 

det for øje at føre en mere retfærdig social politik. Jeg har kunnet pege på fire indsatsområder for at 

                                                                                                                                                                                                 
deres tilgang til en værdig bolig, et sikkert arbejde, en uddannelse til deres børn eller adgang til sundhedsvæsen blive 

skubbet i baggrunden 

36
 At fremme aktive politikker som tillader udviklingen og den økonomiske vækst i landet, skabelsen af nye 

arbejdspladser y en bedre og mere retfærdig fordeling af indkomsterne. 

37
 Det er Staten som bør handle som den store reparatør af de sociale uligheder gennem et fast arbejde som 

inkluderer individet i samfundet og skaber muligheder med udgangspunkt i styrkelsen af muligheden for uddannelse, 

sygehusvæsenet, boligvæsen. Staten vil promovere den sociale fremgang baseret på arbejdet og indsatsen af hver enkel. 

Det er staten der bør gøre det muligt at realisere rettighederne i forfatningen om at beskytte de mest sårbare grupper i 

samfundet. Det vil sige arbejderne, de ældre, pensionisterne, brugerne og forbrugerne.  
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fremme denne agenda. Den økonomiske genrejsning vil også have betydning for det tredje emne på 

Kirchners agenda nemlig en strengere retspolitik. Ved at sammenligne disse temaer med 

resultaterne fra analysen af nøddekreters fordeling på politiske områder, vil jeg undersøge i hvor høj 

grad, det kan bevises, at nøddekreter er brugt som et middel til at fremme disse temaer. 

5.5 Strategien bag brugen af nøddekreter. 

Fokusområderne har haft en indvirkning på udstedelsen og fordelingen af nøddekreter på 

politiske emner. Man kan fastslå, at Kirchner som bevidst strategi har brugt nøddekreter til at 

fremme politik inden for disse områder. 

Ved at se på fordelingen af nøddekreter på emner fra den første del af analysen står det klart, at 

der ikke er brugt nøddekreter til stramning af retspolitikken. Dette hænger sammen med, at den 

argentinske forfatnings paragraf 99.3 om nøddekreter specifikt forbyder præsidenten at udstede 

nøddekreter, der regulerer strafferetslige spørgsmål 

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites 

ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que 

regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar 

decretos por razones de necesidad y urgencia
38

 (HSNA2 2009). 

 I figur 8 ses i høj grad korrelation mellem Kirchners formulering af mål og fordelingen af 

nøddekreter på emner som det sociale og økonomiske område. Der er i fordelingen af 

nøddekreterne på emner tydelige tendenser til en centrering omkring to kategorier, 

”overførselsindkomst og løn” og samt ”reorganisering af økonomi”. Dette kunne se ud som om, at 

de var brugt som led i en overordnet strategi. Dette hævder jeg, fordi kategorien 

”overførelsesindkomst og løn” kan forbindes med visionerne om en mere retfærdig omfordeling til 

                                                           
38

 Kun når exceptionelle forhold måtte gøre de umuligt at følge de normale behandlingsprocedurer beskrevet i 

denne forfatning angående vedtagelse af love, og når det ikke måtte omhandle lovgivning der regulerer 

strafferetslige eller skattemæssig områder eller regulere valglove, eller love om politiske partier, kan den 

udøvende magt udstede dekreter af nødvendigheds eller presserende grunde. 
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fordel for de svageste grupper, som blandt andet pensionister og de fattige. Men hvis man derimod 

ser på den del af analysen, der går et skridt dybere ned, fremkommer et modsigende mønster. Som 

påpeget i analysen af nøddekreterne inden for kategorien ”overenskomster og løn”, er under en 

femtedel af nøddekreterne brugt til en regulering af pensionerne. Derimod er den mest udprægede 

tendens i brugen, med over halvdelen, lønreguleringer i den offentlige sektor. 

Visionerne på det økonomiske område har haft indvirkning på brug af nøddekreter i kategorien 

”industri og anlæg”. Det ses i nøddekreterne, at der er sat gang i anlægsarbejde og promovering af 

private virksomheder for at sætte gang i økonomien. En anden del af Kirchners strategi har været 

brug af nøddekreter der nedbringer Argentinas gæld. 18 % af nøddekreterne inden for det 

økonomiske område relateret til omstrukturering af gælden. Inden for dette område finder jeg 

gennemgribende påvirkninger på det økonomiske område. F.eks. afbetalte Argentina i 2005 alt sin 

gæld i et afdrag til Verdensbanken (Bermúdez 2005). 

Der er ikke pr. definition et 1:1 forhold mellem antallet af nøddekreter og nøddekreters samlede 

virkning inden for et politisk område. Nøddekreterne er specifikke inden for det område de 

regulerer samt hvordan de regulerer det. Derfor kan jeg se en sammenhæng mellem antallet af 

nøddekreter og hvor meget politik der er ført på forskellige politiske områder.    

Der er i analysen, et billede af en sammenhæng mellem de visioner, der kommer til udtryk i 

Kirchners tiltrædelsestale på det sociale og økonomiske område og hans brug af nøddekreter. Det er 

dog kun en mindre del af nøddekreterne, der er brugt på social omfordeling gennem forøgelse af 

pensioner, samt til omstrukturering af den offentlige gæld.  

En mere fremherskende strategi har været at bruge nøddekreterne til ekstrabevillinger og 

lønregulering. Nøddekreterne er brugt til ekstrabevilliger til nye politiske programmer og 

overskridelse af budgetter, samt til regulering af lønsatser i den offentlige sektor. Jeg fremsætter 

påstanden om at denne brug af nøddekreter kan betegnes som del af en ledelsesstrategi. Mange 

nøddekreter er, når man ser nærmere på de to dominerende kategorier, brugt til reguleringer på 

områder, hvor jeg vil hævde, at det blot var bekvemt at slippe udenom den traditionelle politiske 

lovgivningsproces. Nøddekreternes fordeling på politiske emner er ikke en konsekvens af, at der var 

behov for en nødvendig hurtig reaktion fra præsidentens side på netop det politiske område.  
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Jeg mener at der er en manglende tilstedeværelse af andre oplagte motiver til at bruge af 

nøddekreter, og at dette vil styrke min påstand om en ledelsesstrategi som motiv. 

For det første vil jeg pege på det faktum, at der i præamblen til de undersøgte nøddekreter 

påpeges, at der er en nødvendighed der gør det umuligt at følge den almindelige procedure for 

lovgivning. Men det konkretiseres ingen steder i nøddekreterne hvori denne nødvendighed består. 

For det andet indikerer fordelingen af alle nøddekreter over tid ikke, at de er brugt på grund af 

den lovgivende forsamlings manglende evne til at reagere. I analysen af Kirchners brug af 

nøddekreter over tid finder jeg heller ingen indikationer, på at der skulle være en strategi i at bruge 

nøddekreter uden for lovgivningsåret.  

For det tredje må man overveje om sammensætningen i den lovgivende forsamling var imod 

præsidenten således, at den eneste måde at få vedtaget initiativer er ved udstedelse af nøddekreter. 

Under præsident Kirchner havde hans parti kontrol over flertallet i begge kamre (Leiras 2007 s. 20). 

Der har således været gunstige forhold for at få forslag vedtaget gennem brug af almindelige 

lovforslag, og derfor skal grunden til brugen af nøddekreter, efter min overbevisning, heller ikke 

findes her. 

Jeg vil herefter se, om nøddekreternes fordeling på typer bekræfter påstanden om at de er brugt 

som en del af en ledelsesideologi. 

5.6 Nøddekreter fordelt efter type. 

I analysen af hvilke typer nøddekreter Kirchner har gjort brug af, vil jeg først klarlægge, de 

bestemmelser, der i Argentina fastligger rammerne herfor. 

Nøddekreterne i Argentina træder i kraft umiddelbart efter sin udstedelse, men forbliver dog 

ikke permanent lovgivning, med mindre de forlænges gennem et nyt nøddekret (Shugart1998 s. 10). 

Den Argentinske forfatning har to paragraffer, der regulerer nøddekreter. Disse refererer til de 

forskellige nøddekretstyper der beskrives i det teoretiske afsnit, nemlig delegated decree autority, 

og constitutional decree authority. 
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Omkring overførelsen af mandat fra den lovgivende forsamling til præsidenten, det Shugart og 

Carey kalder delegated decree authority, nævnes:  

”Art. 76.- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias 

determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y 

dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. 

La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará 

revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de 

la delegación legislativa”(HSNA2  2009)
39

. 

Selvom ovenstående artikel regulerer delegeringen af magt til præsidenten finder jeg ikke 

præsidentielle nøddekreter, der kun refererer til denne artikel i empirien. Dette skyldes, at det 

fastslås, at præsidenten kun kan deltage i lovgivningsprocessen gennem brugen af nøddekreter, der 

er underlagt følgende begrænsninger:  

"Art. 99.- El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 

…3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace 

publicar. 

El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran 

imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las 

leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los 

partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán 

decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de 

gabinete de ministros” (HSNA2 2009)
40

. 

                                                           
39

Delegeringen af lovgivningsmæssige beføjelser til den udøvende magt er forbudt, undtagen i sager inden for 

administration eller offentlig nødsituation, hvor en frist for beføjelsen udløb og på hvilke vilkår delegeringen sker 

fastsættes af den lovgivende forsamling. 

40
 Art. 99. Landets præsident har følgende beføjelser: 
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 I undersøgelsen af nøddekretstyper opgører jeg derfor delegated decree authority som de 

nøddekreter der, i sin hjemmel, henviser til paragraf 99.3. Derudover skal de henvise til den 

argentinske forfatnings paragraf 76, eller til en lov der fra den lovgivende forsamling der pålægger 

præsidenten at tage affære inden for et bestemt område. Et typisk eksempel herpå er Ley de 

emergencia publica
41

 der overdrager magtbeføjelserne med ordrerne ”delegando facultades en el 

Poder Ejecutivo Nacional para dar respuesta”
42

. 

Ved de forfatningsbaserede nøddekreter, som Shugart og Carey definerer som constitutional 

decree authority, forstås de nøddekreter, der i sin hjemmel kun refererer til artikel 99.3. 

Jeg er i min undersøgelse ikke stødt på nogle nøddekreter der ikke har reference til artikel 99.3, 

og som kan betegnes som det Shugart og Carey betegner som parakonstitionelle nøddekreter.  

Hvis vi ser på udøvelsen af delegated decree authority er det kendetegnende, at nøddekreter 

finder hjemmel i paragraf 76 eller i et meget lille antal love fra den lovgivende forsamling. Der 

hentes hjemmel i en eller to love der giver mandat til præsidenten i hvert af de undersøgte år. 

Fordelingen af nøddekreterne på de to typer, er illustreret i figur 11, og der tegner sig en 

overvægt i brugen af constitutional decree authority over alle 5 år.  

                                                                                                                                                                                                 
….3. han deltager i tilblivelsen af lovene i henhold til bestemmelserne i forfatningen, han kundgøre dem og lader 

dem offentliggøre. Den Udøvende magt kan under ingen omstændigheder udstede dispositioner af lovgivningsmæssig 

karakter, disse vi blive erklæret ugyldige og ikke eksisterende. Kun når exceptionelle forhold måtte gøre de umuligt at 

følge de normale behandlingsprocedurer beskrevet i denne forfatning angående vedtagelse af love, og når det ikke måtte 

omhandle lovgivning der regulerer strafferetslige eller skattemæssig områder eller regulere valglove, eller love om 

politiske parti, kan den udøvende magt udstede dekreter af nødvendigheds eller presserende grunde. Disse grunde vil 

blive besluttet i samråd med hans ministre som bør kontrasignere dem sammen med formanden for ministerrådet.    

41
lov om offentlig undtagelsestilstand nummer 25561/2003 

42
(Det) delegerer beføjelser til den udøvende magt for at kunne modsvare (situationen). Se følgende nøddekreter fra 

2003: 1351, 1353,1349,1347,256  
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Fordelingen understøtter ikke påstanden i Shurgart og Careys teori om, at der i højere grad 

bliver gjort brug af nøddekreter med delegated decree authority i politiske scenarier som under 

Kirchner. Der er ikke den sammenhæng mellem præsidentens støtte i den lovgivende forsamling og 

brugen af delegated decree authority som påstået i Shugart og Careys teori. Kirchner havde i sin 

præsidentperiode flertal i begge de lovgivende kamre (Leiras 2007 s. 20) og man kunne derfor 

forvente, at et højere antal nøddekreter blev delegeret til ham. Men dette er der ikke bevis for. Han 

har derimod i højere grad gjort brug af constitutional decree authority.  

Forklaringen på den højere grad af constitutional decree authority kunne være svag 

partidisciplin inden for Kirchners eget parti. En undersøgelse af partidisciplin der bygger på 

resultaterne af stemmeafgivelser i parlamentet, i perioden 1989 til 1997, fastlægger partidisciplinen 

fra de største politiske partier
43

 (Jones 2002). Dette sker ved at udregne, hvor stor en procentdel af 

                                                           
43

 Kriteriet er at de skal have mere en 10 procent af sæderne i parlamentet eller senatet. Medtaget er PJ, UCR, 

Frepaso, og mindre centerpartier. 

Figur 11 Nøddekreter opdelt i delegated decree authority og constitutional 

decree authority. 

Kilde: forfatterens egen dataindsamling 
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partimedlemmerne der stemmer det samme som hovedparten af deres parti. Denne undersøgelse 

viser, at partidisciplinen ligger på et tal mellem 94 – 99 på en skala, hvor 100 er maksimal 

partidisciplin (Jones 2002). Som følge af dette konkluderes det i undersøgelsen, at det er meget 

usædvanligt for et parlamentsmedlem at stemme mod sit partis linje i en sag. Det konkluderes også 

at partidisciplinen i Argentina er høj på tværs af de store partier og sammenlignet med partidisciplin 

i andre lande (Jones 2002). Selvom jeg anerkender, at undersøgelser af brugen af nøddekreter, der 

finder hjemmel i constitutional decree authority, kan ses som et resultat på at partidisciplinen er 

svækket (Mustapic 2000 s.573), mener jeg, det er sandsynligt, at tendensen med høj partidisciplin er 

forsat under Kirchner. Derfor mener jeg heller ikke, at en mangel på partidisciplin kan ses som en 

valid forklaring på en højere brug af constitutional decree authority. En højere grad af 

constitutional decree authority kan understøtte, at man har brugt nøddekreter, som del af en 

ledelsesideologi.  

Ved at se brugen af nøddekreter i et mere komparativt lys, vil jeg undersøge om der, er 

præcedens for brugen af nøddekreter som ledelsesideologi i Argentina. 
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6.0 Perspektivering. 

6.1 Perspektivering til tidligere præsident Carlos Menems brug af 

Nøddekreter. 

I en sammenligning af de to præsidenter, Néstor Kirchner og Carlos Menem, er jeg bevidst om de 

forskellige forhold, de regerede under som enten faciliterede eller begrænsede deres brug af 

nøddekreter.  

Under præsident Menem fandtes der ikke hjemmel i forfatningen til brug af nøddekreter. Det er 

en begrænsning, som ikke var til stede under præsident Kirchner, fordi en forfatningsændring i 

1996 formelt anerkender brugen af nøddekreter som constitutional decree authority. Der var under 

Menem hjemmel til brug af dekreter af administrativ natur, der blev brugt i samme omfang som 

under Kirchner. Der var også, under Menem hjemmel til brug af nøddekreter af typen delegated 

decree authority. (Rubio 1998 s. 34). Der var ikke hjemmel til brug af nøddekreter, der fandt 

grundlag i constitutional decree authority hvilke gør at de må betegnes som parakonstitutionelle 

nøddekreter. På grund af den parakonstitutionelle natur, mange af Menems nøddekreter havde, var 

der ingen krav om orientering af den lovgivende forsamling og derfor ingen mulighed for at se 

omfanget eller indholdet af den lovgivning, der blev udstedt af præsidenten gennem 

nøddekreter.(Rubio 1998 s. 41-42). Præsident Kirchner havde efter forfatningsændringen hjemmel i 

forfatningen til at udstede nøddekreter, men var også pålagt at kommunikere nøddekreterne til 

orientering i et udvalg med repræsentanter fra begge kamre. 
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Der er dog i langt højere grad ligheder mellem Kirchner og Menems brug af nøddekreter end 

disse nævnte forskelle. Brugen af nøddekreter under præsident Menem var med et gennemsnit på 

54,5 nøddekreter pr. år
44

, så udpræget at det i Argentina benævnes som el decretazo
45

. Til 

sammenligning har Kirchner gjort brug af lidt færre, nemlig 40,4 nøddekreter pr. år, i sin 

præsidentperiode. Disse tal skal ses i forhold til at tidligere præsidenter tilsammen fra 1853 til 1989 

havde gjort brug af 30 nøddekreter pr. år (Rubio 1998 s. 43). I dette lys må det konstateres, at begge 

præsidenters brug af nøddekreter har været omfattende. 

                                                           
44

 Her medregnes ikke kun 337 nøddekreter fra Rubio og Goretti undersøgelse af Menems første 5 år (Rubio 1998) 

men Leiras totalopgørelse af 545 ( Leiras 2007) 

45
 Regerer egenhændigt gennem brug af nøddekreter 

Figur 12. Carlos Menem og Nestor Kirchners brug af nøddekreter fordelt 

på politisk emne. 

Kilde: Egne data samt Rubio 1998 s. 44 og 45. 
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Min næste påstand er, at selvom der i fordelingen af nøddekreter på politisk emne ikke kan ses 

det store sammenfald mellem Menem og Kirchner, er disses overordnede strategi ens. Fig. 12 viser 

at der er brugt nøddekreter inden for en lang række identiske politiske områder. Hvis man kigger 

nærmere på fordelingen, er der også i begge tilfælde et synligt mønster i, hvordan nøddekreterne er 

blevet brug. Kirchner har, som tidligere nævnt, koncentreret sin nøddekreter inden for 

”overførselsindkomster og løn” og reorganisering af den argentinske økonomi, mens Menem 

prioriterede ”overførselsindkomster” og ”skattepolitik” i sin brug af nøddekreter.  

Menems førsteprioritet i sine præsidentperioder kan opsummeres til økonomisk stabilitet. Dette 

mål blev angrebet på flere fronter. For det første afskaffelse af bureaukratisering, og for det andet en 

sikring af statens finanser gennem en sænkning af udgifter i den offentlige sektor og en forøgelse af 

skatter. Menem har i høj grad gjort brug af nøddekreter til at opnå dette, da han mente, at han på 

denne måde kunne reagere hurtigere på den økonomiske situation end den lovgivende forsamling 

kunne (Rubio1998 s.38). Kirchner havde også fokus på økonomien, men på omfordeling af landets 

gæld og på social omfordeling. Disse afspejles også i den grafiske afbildning af nøddekreternes 

fordeling, hvor netop disse prioriteringer kongruerer med de kategorier, der er brugt flest 

nøddekreter inden for.  

Jeg vil dog også hævde, at brugen af nøddekreter er et karakteristikum, der kendetegner de to 

præsidentens ledelsesstil.  

En forudsætning for brugen af nøddekreter er eksistensen af en nødsituation, men nøddekreter 

blev under Menem i høj grad brugt, hvor en sådan ikke var til stede. Det kan f.eks. være svært at se 

nødsituationen i eksempler som nøddekret 1563/1993, der fastsætter, genforhandlingen for 

rettighederne til TV-transmission af det argentinske landsholds kampe. Nøddekret 1809/91, giver 

asfalt til den bolivianske regering til at anlægge en landingsbane ved en mindre lufthavn samt på 

indfaldsveje hertil, således at landets præsident kunne ankomme komfortabelt til et senere planlagt 

møde i Argentina (Rubio 1998 s. 49-51).  

Jeg vil i denne forbindelse også pege på konklusionerne i min analyse, der indikerer, at 

Kirchners brug af nøddekreter er sket på områder, hvor det kan være svært at se nødsituationen.  

F.eks har jeg i min analyse vist en fordeling af nøddekreter centreret omkring ekstrabevilliger i den 
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offentlige sektor og lønregulering. I begge tilfælde er gennemførelsen af almindelig lovgivning et 

reelt alternativ, og der er ikke noget ved disse kategorier der indikerer en nødsituation. 

Den lovgivende forsamlings manglende evne til at handle blev nævnt som et af argumenterne af 

Menem for nødvendigheden af nøddekreter. Dette tilbagevises dog af Rubio og Gorettis 

undersøgelse, der viser at alle dekreter blev udstedt i løbet af lovgivningsåret (Rubio 1998 s. 51). I 

min analyse af Kirchners brug af nøddekreter finder jeg heller ikke nogen indikation på dette. 

Det synes ikke at være sammensætning af den lovgivende forsamling der har motiveret brugen 

af nøddekreter under præsident Menem. Han havde sit parti i ryggen med et flertal i den lovgivende 

forsamling (Rubio 1998 s. 54).  

Man kan derimod hævde at Menems har skabt en ny ledelsesideologi, hvori en 

nøddekretsdoktrin
46

, der ved fokus på krise og behov for stabilitet legitimerede brug mange 

nøddekreter, er et centralt aspekt (Leiras 2007). Denne doktrin har måske nok været berettiget i den 

kontekst af økonomisk krise og problemer med politisk troværdighed, der herskede i begyndelsen af 

hans præsidentperiode (Gerchunoff 1996 s. 737), men den er siden hen blevet brugt til at udstede 

nøddekreter, uden tilstedeværelsen af en nødsituation (Leiras 2007). I løbet af Kirchners 

præsidentperiode er denne ledelsesideologi så forsat, idet også en stor del af hans nøddekreter 

regulerer politiske områder, uden eksistensen af en nødsituation. 

Sammenligning af nøddekrettyper. 

Flere undersøgelser peger på, at centraliseringen af lovgivende magt hos præsidenten under 

præsident Menem er sket med hjælp fra den lovgivende forsamling, der i stigende grad autoriserede 

hans brug af nøddekreter gennem en uddelegering af magt (Rubio1998 s. 35). Dette skete i de to 

love 23.696, der erklærer administrativ undtagelsestilstand, og 23.697, der erklærer økonomiske 

undtagelsestilstand. Lovene delegerer begge magt til præsidenten, til at udstede nøddekreter på en 

lang række områder. Kirchner har på samme måde gjort brug af få love, der delegerede magt til 

udstedelse af dekreter til ham, som nævnt i min analyse af nøddekretstyper. Han har dog i langt 
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 Doctrina de necesidad y urgencia ( Leiras2007 s. 24) 
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højere grad selv taget initiativ til at udstede nøddekreter, end han har fået mandat til at udstede 

nøddekreter. 

6.2 Perspektivering til brug af nøddekreter i andre lande. 

Præsidentens beføjelser til at udstede nøddekreter optræder ikke kun i Argentina, som følge af 

forfatningsændringen i 1996. I en lang række meget forskellige lande fra Rusland over 

latinamerikanske lande, som Brasilien, Peru og Venezuela, til europæiske lande, som Italien og 

Frankrig og også til en vis grad USA er præsidentens ret til at bruge nøddekreter indskrevet i 

forfatningen.  Der er stor forskel på hvor magtfulde beføjelserne til at udstede nøddekreter, gør 

præsidenten i de nævnte lande. Fællestrækkene tillader os at undersøge om de kendetegn, vi har 

fundet i Argentina er af mere universal karakter. Fokus vil være på to cases, der har flere fællestræk 

med Kirchners brug af nøddekreter 

Præsident Jeltsins brug af nøddekreter i Rusland 1991 til 1996. 

En interessant case i denne sammenhæng er den man finder i Rusland i 90erne. Den russiske 

forfatning giver præsidenten endnu mere vidtrækkende beføjelser end den argentinske. Artikel 90 i 

den russiske forfatning fra 1993 giver præsidenten beføjelser til at udstede nøddekreter på alle 

områder, så længe de ikke modsiger eksisterende lovgivning eller forfatningen selv (Parrish 1998 s. 

63). Selvom disse beføjelser giver præsidenten en enorm magt, peges der på at den dybe 

økonomiske krise, med høj inflation og underskud på statens finanser samt politiske krise, der 

herskede i landet i årtiet efter Sovjetunionens fald. Disse har gjort, at præsidenten har kunnet tillade 

sig mere. Den økonomiske og politiske krise brugen af nøddekreter har fundet sted i, gør det oplagt 

at drage en parallel til de kriser Argentina har stået overfor under Kirchner og Menem.  

Undersøgelsen af Jeltsins brug af nøddekreter, i anden del af hans præsidentperiode, viser, at 

han i høj grad har brugt nøddekreter frem for at forsøge at få almindelig lovgivning gennem den 

lovgivende forsamling. Ligesom Kirchner har Jeltsin tilsyneladende benyttet mange nøddekreter, 

helt præcist 317 pr. år. Til antallet af nøddekreter i Rusland skal ligges den tredje kategori 

hemmelige nøddekreter. Alle nøddekreter skal, som i Argentina, offentliggøres i Rusland for at 

træde i kraft med mindre de indeholder statshemmeligheder, i hvilket tilfælde de kan forblive 

hemmelige. Undersøgelsen af Jeltsin brug af nøddekreter viser, at denne type nøddekret er langt den 
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mest udbredte (Parrish 1998 s. 82-84). Lægger man de to typer nøddekreter sammen ender 

omfanget af Jeltsin brug af nøddekreter med at blive 832 pr år og langt at overgå Kirchners 40,4 pr 

år.  

Den store andel af nøddekreter, der holdes hemmeligt, vanskeliggør at danne et retvisende 

billede af, hvad Jeltsin har brugt sine nøddekreter til. Men et studie af indholdet af Jeltsins brug af 

nøddekreter i hans første præsidentperiode kan opdeles i to, alt efter hvilket formål de tjener. 

 I den første gruppe finder vi nøddekreter, der er brugt som led i en strategi, der skal eliminere 

hans politiske modstandere. Han forsøger at lukke både kommunistpartiet og et parti på højrefløjen 

gennem udstedelse af nøddekreter. Disse bliver dog senere erklæret forfatningsstridige af 

domstolene, men han opnår alligevel til dels at få opløst det hidtidige kommunistparti på nationalt 

niveau som led i denne strategi. Jeltsin opløser også gennem nøddekret 1400/1993 den lovgivende 

forsamling. Han kan derefter uhindret designe Ruslands nye forfatning, der bliver vedtaget ved 

folkeafstemning i et tvivlsomt valg i december 1993 (Parrish 1998). 

Den anden gruppe af nøddekreter, langt den største del, bliver brugt i et forsøg på at håndtere 

den økonomiske situation i landet gennem f.eks. privatiseringsreformer og landbrugsreformer. Dette 

sker ligeledes, i Jeltsins anden del af sin regeringsperiode (Parrish 1998). 

Jeltsins nøddekreter kan opdeles i to typer. I den første del af hans præsidentperiode bygger 

hans nøddekreter på delegated decree authority. Således gav den lovgivende forsamling i den første 

præsidentperiode mandat til, at Jeltsin kunne gennemføre en lang række økonomiske reformer 

gennem nøddekreter. Den store forsamling med 1068 medlemmer var tit ikke i stand til at tage 

beslutninger, led af meget svag partidisciplin og stod overfor presserende økonomiske problemer, 

der krævede hurtig handling. Disse faktorer medførte, at de valgte at give præsidenten mandat til at 

udstede nøddekreter (Parrish1998 s.70 til 73). 

I den anden del af sin præsidentperiode bruger Jeltsin omfattende, constitutional decree 

authority. Dette ses blandt andet i hans privatisering af det statsejede TV-selskab Ostankino i 

november 1994 (Parrish 1998 s. 87 – 90). 
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Jeltsins brug af nøddekreter viser mange af de samme karakteristika som Kirchner, men i en 

mere ekstrem version. Brugen har i omfang været endnu mere dominerende end Kirchners i 

Argentina. Det store omfang af nøddekreter taler for en strategi hvor Jeltsin har brugt nøddekreterne 

som del af en ledelsesideologi. Modsat casen fra Argentina har Jeltsin i mine øjne været motiveret 

til at bruge af nøddekreter af det politiske scenarium han har stået overfor. Situationen var præget af 

en svag partidisciplin og en lovgivende forsamling der i høj grad, i den første del af hans 

præsidentperiode, gennem fralæggelsen af sit mandat, lagde magten til at lovgive og ansvaret til at 

løse landet problemer i Jeltsins hænder. Dette har haft betydning for præsidentens brug af 

nøddekreter og har måske vænnet ham til at kunne regere gennem nøddekreter. En regeringsform 

eller ledelsesideologi man må konkludere, han har brugt i anden del af sin regeringsperiode. Han 

har brugt mange af sine nøddekreter i en strategi for at løse den økonomiske situation. Eksistensen 

af muligheden for at hemmeligholde en stor del af nøddekreterne gør det dog svært at komme til 

bunds i dette. Et faktum, man ikke kan komme udenom, er, at han også har brugt nøddekreter som 

led i en personligt motiveret strategi om at udrydde politiske modstandere. 

Præsident Fujimoris brug af nøddekreter i Peru 1990 til 1992. 

Lovgivningen, der regulerer brugen af nøddekreter i Peru, er mere kompleks end i Argentina 

eller Rusland. Forfatningen i landet stiller mere specifikke krav til, hvornår nøddekreter må bruges. 

Langt størstedelen af de dekreter, der er brugt er, som i Argentina, dekreter af administrativ natur og 

ikke nøddekreter. Brugen af nøddekreter kan ske inden for finanslov, hvis kongressen ikke kan nå 

frem til enighed, internationale aftaler, hvis de derefter godkendes af kongressen samt tariffer og 

økonomi generelt. En undersøgelse af præsident Alberto Fujimoris brug af nøddekreter viser, at han 

har gjort brug af 703
47

 nøddekreter på kun to år (Schmidt 1998 s. 118). Det ved sige en brug af 

nøddekreter, der ligesom Jeltsin er meget høj. Af disse nøddekreter var der som hos Kirchner en 

klar overvægt i Constitutional decree authority ,idet kun omkring en femtedel var dekreter af typen 

Delegated Decree Authority (Schmidt 1998 s. 118). Mange af nøddekreterne blev brugt til at 

indføre ny neoliberalistisk økonomisk politik samt at ændre statens budget og den årlige finanslov. 

Man finder også en omgåelse af finansloven og forøgelse af statens budget gennem ekstra 

bevillinger som også er centrale tendenser ved Kirchners brug af nøddekreter. Andre nøddekreter 

                                                           
47

 Det præcise tal er 733 men 30m blev afvist af den lovgivende forsamling.(Schmidt 1998 s. 118) 
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blev brugt til skattelovgivningen og ejerforhold inden for landbrug, som jeg ikke har fundet hos 

Kirchner. Det sidste område, som nøddekreter er brugt inden for i Peru, er ændringer på det 

arbejdsretslige område (Schmidt 1998 s. 128). 

Antallet af nøddekreter blev dog modereret efter indførelsen af en lov om parlamentarisk 

kontrol i februar 1992, der fastsatte, at en lang række nøddekrettyper skulle godkendes af den 

lovgivende forsamling, før de trådte i effekt. I april samme år opløser Fujimori gennem et nøddekret 

kongressen og igangsætter en proces, der ændrer forfatningen i en proces hvor præsidenten havde 

stærk indflydelse, som under Jeltsin. Denne ændring giver nøddekreter status som umiddelbar 

lovgivning, og omgår således den førnævnte vedtagende lov fra parlamentet. ( Schmidt 1998 s. 128-

s. 136). 

Situationen i Peru ser dog anderledes ud end i Kirchners Argentina. Fujimori havde i perioden 

ikke et absolut flertal i den lovgivende forsamling, der var meget fragmenteret. Der peges i casen 

ikke på tilstedeværelse af den samme grad af manglende tiltro til politikkerne. Selvom Fujimoris 

parti var en nyskabelse i peruviansk politik, og han derfor var attraktiv for vælgerne, var scenen 

stadig domineret af de traditionelle kræfter i  FREDEMO
48

 og APRA
49

. Der føres heller ikke bevis 

for nogen alvorlig økonomisk krise i landet på linje med i Argentina (Schmidt 1998). Én ting er 

klart nemlig at det høje antal af Fujimoris nøddekreter, og det fokus mange af dem har på en 

ændring af finanslov og statens budgetter, er bevis for brug af nøddekreter som ledelsesideologi. 

Derfor er brugen på dette punkt sammenligneligt med Kirchners brug af nøddekreter.  

Der er altså cases på globalt plan, der kan relateres til Kirchners brug af nøddekreter, og det er 

dermed ikke en unik trend, der i tid og sted begrænser sig til den undersøgte case. Dette fører mig 

videre til, hvilke konsekvenser brugen af nøddekreter har for præsidentiel magt og for det 

argentinske demokrati. 
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6.3 Perspektivering til opgørelsen af præsidentiel magt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøgelsen af magtforholdet mellem præsidenten og den lovgivende forsamling, er lavet af 

Shugart og Carey i 1992, og jeg har allerede refereret til den i teoriafsnittet. Undersøgelsen 

kategoriserer Argentina som et præsidentielt system, hvor præsidenten har få lovgivningsmæssige 

beføjelser. Undersøgelsen bygger på beføjelserne givet i forfatningen før ændringen i 1996, og 

betegner præsidenten som en meget lidt magtfuld aktør i lovgivningsprocessen. Den beskrives som 

en del af gruppen ”ingen magtbeføjelse til at udstede nøddekreter eller kun beføjelser, hvis disse er 

delegeret af den lovgivende forsamling”.  Undersøgelsen af Kirchners brug af nøddekreter giver 

grundlag for at denne beskrivelse af brugen af nøddekreter må ændres til ” beføjelse eksklusivt 

tilhørende præsidenten uden mulighed for ophævelse” i modellen vist i figur 1. Således rykker 

Figur 13 Sammenligning af demokratiske valgte præsidenters magt. 

Kilde Shugart1992 s. 156 
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landet fra en score på 0 til en score på 4 i kategorien dekreter. Jeg har i denne afhandling kun 

fokuserer på præsidentens magt til at udstede dekreter. Jeg har fastholdt de andre kategorier på 

samme niveau som i den oprindelige undersøgelse. I Shugart og Careys undersøgelse får 

præsidentens lovgivende magt scoren 2. Den nye totale score for landet, hvis man ligger den nye 

score i dekretkategorien til. Således ender den totale score på 6 og det rykker Argentinas 

kategorisering. Argentinas kategorisering rykker landet op i gruppe I, op på siden af nabolande som 

Ecuador, Paraguay og Uruguay. Disse tilhører gruppen af lande med meget magtfulde præsidenter, 

der har en høj magt både i lovgivningsprocessen og i de ikke-lovgivningsmæssige magtbeføjelser.  

Vi kan derfor betegne præsident Kirchner som en meget magtfuld præsident i forhold til sin 

lovgivende forsamling og i sammenligning med præsidenter i andre lande i et globalt perspektiv. 

Præsidentens magt har ikke kun konsekvenser for magtbalancen internt i landet men også for 

demokratiets overlevelse. Ifølge Shugart og Careys analyse bevæger Argentina sig fra at kunne 

sammenlignes med nogle meget stabile præsidentielle systemer som USA og Venezuela til en 

gruppering af præsidentielle systemer, hvor der historisk har været dobbelt så stor risiko for at 

demokratiet bryder sammen (Shugart 1992 s. 157-158). 
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7.0 Konklusion 

Jeg kan konkludere at der gennem arbejdet med hypoteserne kan uddrages fire essentielle 

karakteristika ved Kirchners brug af nøddekreter i Argentina. 

For det første har jeg vist at betegnelsen dekret, decreto, bør teoretisk og praktisk underopdeles. 

Afhandlingen argumenterer for at der er stor forskel på dekreter og nøddekreter og finder det er 

nødvendigt at skelnet mellem de to. Det vises at dekreternes formål har været administrative pligter 

og som konsekvens er fordelingen af dekreter jævn fordelt over lovgivningsåret. Et andet 

karakteristikum der gør det nødvendigt at skelne mellem de to slags dekreter, er antallet. I antal har 

Kirchner brugt mellem 1800 og 1500 dekreter om året men nøddekreter udgør kun mellem 0,28% 

og 4,35% af disse.  

Denne opgørelse af dekreternes formål og antal i forhold til nøddekreter viser det forfejlede 

billede det kunne have givet hvis alle dekreter var medtaget i opgaven uden skelnen. Hermed ville 

Kirchners brug af nøddekreter have været at betegne som ekstrem høj.  En skelnen mellem dekreter 

og nøddekreter viser derimod at Kirchner har brugt 202 nøddekreter i løbet af de 5 år. Før analysen 

kommer frem til dette tal er 117 nøddekreter udelukket af undersøgelsen fordi der er 

uregelmæssigheder der gør det ikke beviseligt er nøddekreter udstedt af Kirchner.  

Afhandlingen konkluderer at de 202 nøddekreter, eller 40,4 pr. år, repræsenterer en omfattende 

brug af nøddekreter. Hvis man sammenligner nøddekreter med den andel af vedtagne love Kirchner 

har fremsat forslag til, ligger nøddekreterne på niveau med eller over antallet af love. Analysen 

viser at antallet af nøddekreter overstiger antallet af love i to af årene, samt ligger på niveau med 

love i et år. De to år antallet af nøddekreter er lavere end love, er de to år i begyndelsen og 

slutningen af præsidentperioden. Således kan afhandlingen konkludere at det er et essentielt 

karakteristikum at brugen af nøddekreter er på niveau eller over brugen af lovgivning i tre af de fem 

undersøgte år. 

Den tredje konklusion der kan udledes er at der ligger to strategier bag Kirchners brug af 

nøddekreter. For det første føres der bevis for at en betydelig andel af nøddekreterne er brug til at 

skabe politik inden for to af de tre fokusområder Kirchner har haft på sin politiske agenda, nemlig 

”social politik” og ”økonomisk genrejsning”. Det tredje fokusområde, retspolitik, er ikke 
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repræsenteret i nøddekreterne da forfatningen specifikt forbyder præsidenten at bruge nøddekreter 

på dette område.  

Afhandlingen finder imidlertid også bevis for en anden og langt mere dominerende strategi bag 

Kirchners brug af nøddekreter. Analysen finder at hovedparten af nøddekreterne er brugt til 

”ansættelses- og lønforhold i den offentlige sektor” og til ”ekstrabevilliger” til aktører i den 

offentlige sektor, der har brudt rammerne for budgettet fastsat i finansloven. Hermed hævdes det at 

brugen af nøddekreter er udtryk for en ledelsesideologi.  

Denne konklusion forstærkes af en tilbagevisning af andre oplagte motiver til at bruge 

nøddekreter. Analysen af nøddekreterne viser ikke en fordeling på politiske emner som konsekvens 

af, at der var behov for en nødvendig hurtig reaktion fra præsidentens side på netop det politiske 

område. For det andet tilbagevises det at nøddekreter skulle være brugt til at skabe ny lovgivning på 

grund af den lovgivende forsamlings manglende evne til at kunne reagere med lovgivning. Der er 

nemlig ikke fundet bevis for at nøddekreterne er brugt i perioder hvor den lovgivende forsamling 

ikke er forsamlet. Jeg finder det heller ikke sandsynligt at nøddekreter kan være brugt fordi 

præsidenten har mødt modstand i den lovgivende forsamling. Kirchners parti har haft flertal i den 

lovgivende forsamling i hele præsidentperioden og et studie viser at partidisciplinen er høj i 

Argentina. Dette giver en formodning om at Kirchner har haft stor opbakning i den lovgivende 

forsamling.  

En sidste konklusion der understøtter at brugen af nøddekreter er et udtryk for en 

ledelsesideologi, nemlig at nøddekreterne hovedsageligt er af typen constitutional decree authority. 

Langt den største del af de nøddekreter Kirchner har brugt har fundet hjemmel i forfatningen og 

ikke i et mandat til udstedelse af nøddekreter givet fra den lovgivende forsamling. 

Det fjerde karakteristikum er at Kirchners brug af nøddekreter følger en allerede eksisterende 

trend i Argentina. Selve brugen af nøddekreter er et aspekt i en tiltagende centralisering af 

lovgivende magt hos præsidenten der er kendetegnende både under præsident Menem og Kirchner. 

Brugen af nøddekreter som ledelsesstrategi repræsenterer en trend, startet under Menem og forsat 

under Kirchner. Antallet af nøddekreter er for begges vedkommende højt og på linje med 

almindelig lovgivning. Menem har ligesom Kirchner ikke haft andre oplagte motiver, som 

modstand eller manglende evner hos den lovgivende forsamling, til grund for sin brug af 
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nøddekreter. I et studie af Carlos Menems brug af nøddekreter kan det også konkluderes at han har 

brugt nøddekreter inden for områder hvor der ikke har været behov for en hurtig reaktion fra 

præsidentens side. Brugen af nøddekreter synes at have fundet sted fordi det har været mere 

bekvemt end at gå gennem den normale procedure for lovgivning og dermed inkludere den 

lovgivende forsamling. 

En anden trend der går igen hos præsident Menem er brugen af nøddekreter som led i en strategi 

til at fremme præsidentens agenda. På denne agenda har det, for begge præsidenters vedkommende, 

været økonomien som de har haft stort fokus på. De har angrebet området forskelligt ses forskelle i 

fordelingen af nøddekreter. 

Kirchners brug af mange nøddekreter som en del af en ledelsesstrategi har flere lighedspunkter 

med cases i et mere globalt perspektiv. Blandt andet er denne strategi meget lig med strategien bag 

præsident Yeltsins brug af nøddekreter i Rusland i 90erne. Den omfattende brug af nøddekreter til 

at føre økonomisk og social politik ses også under præsident Fujimori i Peru i samme årti. Måden 

Kirchner har gjort brug af nøddekreter repræsenterer således ikke en tendens der unik for Argentina. 

I sammenligningen med cases fra andre lande står det klart at Kirchners antal af nøddekreter er 

beskedent i forhold til Yeltsins og Fujimoris. 

Disse fire karakteristika ved Kirchners brug af nøddekreter resulterer i at man må kan 

konkludere at præsidentiel magt er blevet styrket i Argentina under Kirchner. Dermed må man også 

anerkende at dette påvirker en opgørelse af præsidentiel magt. Der er således en ændret magtdeling 

mellem præsident og lovgivende forsamling så præsidenten kan beskrives ”meget magtfuld” i 

Shugart og Careys model til måling og sammenligning af præsidentiel magt. 

Slutteligt peger denne afhandling på at den ændrede kategorisering af præsidentens magt kan få 

konsekvenser for det argentinske demokrati. I sammenligning med andre præsidentielle systemer 

øger en styrkelse af præsidentens magt, i følge afhandlingen teoretiske grundlag, risikoen for 

demokratisk ustabilitet på lang sigt. 
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Bilag 1 

Oversigt over nøddekreter medtaget i afhandlingen. 

 

  ÅR 2003 

Publiceringsdato  Indeksnummer 

26.06 256 

26.6 259 

07.01 2004 1357 

14.01 2004 1366 

14.01 2004 1368 

 

 

  ÅR 2004 

Publiceringsdato  Indeksnummer 

07.01 2 

04.02 140 

23.02 204 

26.02 215 

24.03 350 

24.03 352 

31.03 365 

01.04 368 

02.04 369 

02.04 387 

02.04 389 

22.04 489 

22.04 491 

22.04 493 

26.04 508 

27.04 512 

29.04 528 

14.08 583 

02.06 683 

05.09 684 

04.06 685 

14.06 721 

27.06 756 

23.06 767 

28.06 809 
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28.06 821 

28.06 823 

28.06 825 

25.06 827 

22.07 906 

26.07 908 

23.07 917 

27.07 923 

02.08 962 

03.08 978 

09.09 1010 

08.09 1160 

23.04 1064 

23.04 1066 

08.09 1173 

09.09 1192 

14.09 1197 

14.09 1199 

17.09 1207 

16.09 1218 

17.12 1221 

06.01. 1347 

06.01 1349 

06.01. 1351 

06.01 1353 

07.01. 1355 

06.10 1357 

12.10 1375 

21.10 1441 

21.10. 1443 

29.10 1506 

01.12 1668 

07.12 1672 

02.12 1675 

03.12 1687 

06.12 1693 

09.12 1729 

10.12 1733 

14.12 1806 

24.12 1898 

24.12 1900 

30.12 1952 
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30.12 1956 

30.12 1959 

06.01 2005 2005 

06.01 2005 2007 

06.01 2005 2009 

 

 ÅR 2005 

Publiceringsdato Indeksnummer 

k 14.01 16 

k 23.02 145 

k 01.03 160 

k 29.03 225 

k 31.03 238 

k 06.04 267 

k 06.03 449 

k 16.05 475 

k 25.05 527 

k 02.06 555 

k 03.06 565 

k 03.06 557 

k 07.06 750 

k 07.07 772 

k 06.07 774 

k 11.07 788 

k 21.07 875 

k 22.06 886 

k 26.08 992 

k 24.08 986 

k 06.09 1069 

k 05.09 1065 

k 02.09 1073 

k 13.09 1104 

k 13.09 1107 

k.07.10 1246 

k 07.10 1255 

k 13.10 1273 

k 14.10 1275 

k 25.10 1295 

k 27.10 1317 

k 28.10 1322 

k 10.11 1376 

k 25.11 1430 

k 01.12 1453 
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k 07.12 1454 

k 07.12 1455 

k 01.12 1466 

k 16.12 1599 

k 06.01 2006 1673 

k 12.01 2006 1745 

k 16.01 2006 1748 

 

 ÅR 2006 

Publiceringsdato Indeksnummer 

19.01 48 

25.01 54 

30.01 92 

09.02 135 

17.02 163 

17.02 165 

20.02 167 

27.02 208 

01.03 210 

01.03 211 

02.03 217 

13.03 267 

22.03 304 

22.03 311 

31.03 352 

04.04 363 

05.04 373 

28.04 516 

05.05 524 

05.05 530 

05.05 532 

01.07 681 

02.06 678 

16.06 758 

16.06 764 

16.06 760 

16.06 762 

23.06 782 

29.06 811 

11.07 832 

10.07 828 

21.07 913 

27.07 940 
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15.08 1022 

25.08 1085 

25.08 1095 

28.08 1098 

30.08 1126 

08.09 1171 

19.09 1223 

05.10 1322 

11.10 1384 

12.10 1386 

13.10 1388 

13.10 1409 

18.10 1444 

19.10 1461 

30.10 1487 

31.10 1488 

08.11 1590 

09.11 1592 

13.11 1615 

15.11 1668 

06.01 1673 

12.01 1745 

01.12 1748 

04.12 1782 

04.12 1784 

21.12 1909 

 

 ÅR 2007 

Publiceringsdato Indeksnummer 

24.01 22 

26.01 40 

27.02 149 

27.02 151 

19.03 239 

27.04 444 

04.05 456 

25.06 757 

06.07 861 

10.07 863 

06.07 871 

12.07 872 

16.07 899 

06.08 1045 
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09.08 1067 

24.08 1108 

09.11 1592 

05.12 1798 

10.12 1856 

10.12 1855 

05.02 2063 
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