
RUNE SKARSTEIN:

Arbeiderklassen og 
Europa-staten

INNLEVNING

I det følgende skal vi først søke å kaste litt lys over 
den samfunnsmessige inntekts- og formuesfordelingen og 
over arbeiderklassens sosioøkonomiske posisjon i Norge de 
siste 20 årene. Deretter skal vi sammenligne en del trekk 
ved den økonomiske og sosiale tilstanden til arbeiderklas
sen i Norge og i EEC-landene. Til slutt skal vi drøfte de 
politiske følgene for arbeiderklassen av norsk medlemskap 
i EEC, og hva EEC generelt betyr når det gjelder styrke
forholdet mellom storborgerskapet og arbeiderklassen.

NOEN VATA TIL BELYSNING Al/ ARBE IVERK LASSE NS SOSIO
ØKONOMISKE STILLING I NORGE

I alle offisielle publikasjoner om den økonomiske utvik
lingen i Norge blir det hevdet at det først og fremst er 
lønnstakerne som har profitert på veksten i nasjonalpro
duktet etter krigen. I et oversiktsverk utgitt av Statist
isk Sentralbyrå heter det: "... det som hele tiden har be
tydd mest er at lønnsandelene i enkeltindustriene har ut
viklet seg sterkt til gunst for lønnstakerne." 1) Riksmek
lingsmannen Preben Munthe prøver i sin lærebok å gi leser
ne det samme inntrykket. 2) I disse publikasjonene defi
neres lønnsandelen som samlet lønnsvolum i prosent av sam
let faktorinntekt. (Faktorinntekt = Bruttoprodukt t bereg
net kapitalslit -r indirekte skatter (moms) + subsidier.) 
Lønnsbegrepet det opereres med, omfatter alle slags løn- 
ninger: direktører, disponenter, biskoper, prester, pro
fessorer, lektorer, generaler, oberster, departementssje
fer osv. - dvs. folk som livnærer seg på det samfunnsmes
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sige merproduktet - blir i statistikken rubrisert under 
kategorien "lønnstakere". Den offisielle lønnsstatistikken 
skjuler dermed den virkelige inntektsfordelingen mellom de 
sosiale klassene. Til "lønninger" regner den offisielle 
statistikken dessuten:
"(c) Arbeidsgiverandel av premier til ulykkes-, syke- 
og andre trygdeordninger, (d) Andre ytelser til beste 
for lønnstakerne som (1) for arbeidsgiveren er utgifter 
vedrørende arbeidsstokken, (2) representerer en fordel 
for dem som er ansatt ved bedriften i forhold til kolle
ger ved andre bedrifter, (3) ikke ytes av arbeidsgiveren 
i den hensikt å være direkte produksjonsfremmende. Hit 
hører bl.a. ... gaver til klubber og foreninger som i 
det vesentlige kommer bedriftens nåværende eller tidlig
ere arbeidsstokk til gode, velferdstiltak for arbeiderne 
utenom bedriftens område (idrettsplasser, barnehager, 
hvilehjem o.l.) eller i bedriften til bruk utenfor arb
eidstiden (bibliotek) ..." 3)

Også det at lønnsandelen regnes av faktorinntekten og ik
ke av bruttoproduktet, bidrar til å forvrenge bildet av 
den virkelige sosiale inntektsfordelingen. Faktorinntekten 
fremkommer ved at en blant annet trekker et bzsiegmt "kapi
talslit" fra bruttoproduktet. I det beregnede kapitalslit
et inngår blant annet "utgifter til reparasjoner og ved
likehold" av produksjonsmidlene. Slik kapitalslitet er be
regnet i offisiell norsk statistikk i dag, er det liten 
grunn til å anta at dette begrepet bare dekker den reelle 
verdiforringelsen av produksjonsmidlene. Det er all grunn 
til å regne med at "kapitalslitet" i statistikken også 
omfatter en del av kapitalakkumulasjonen. Et høyt K&ult 
kapitalslit i % av BNP (bruttonasjonalproduktet) er et ut
trykk for at kapitalen har en høy organisk sammensetning. 
3a) Tabell 1 viser den beregnede kapitalslitkvotens ut
vikling i Norge slik den framgår av statistikken.
TABELL I: B&Kzgmt kapTtalAlTt %-anddt av BMP [bn.at-

£o naA jo nalpsio duktet) . 4)

År %
1930 11,4
1939 13,4
1955 19,2
1965 20,2
1969 20,2

Til sammenligning med disse tallene kan det nevnes at det 
beregnede kapitalslitet i USA i 1965 utgjorde bare 8,8% 
av BNP; og i alle år etter 1945 har kapitalslitet i USA 
vært beregnet til under 10% av BNP. 5) Kapitalens organ
iske sammensetning er selvsagt langt høyere i den ameri
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kanske kapitalismen enn i den norske. Her vil kanskje noen 
hevde at det er kapitalens høye organiske sammensetning i 
skipsfarten som er årsak til den ekstremt høye beregnede 
kapitalslitkvoten i Norge. Denne påstanden er uholdbar:
For eksempel ble kapitalslitet utenom skipsfarten i 1969 
beregnet til hele 14,4% av BNP 6) Dette tallet er kort 
og godt ikke troverdig. Dessuten: Selv den delen av bereg
net kapitalslit som virkelig er ekvivalent med produksjons- 
midlenes verdiforringelse, er nyskapt verdi. Det eneste 
riktige er derfor å regne lønnsandelen av bruttoproduktet.
I tabell 2 er lønnsandelen - etter den offisielle "lønns"- 
definisjon - stilt opp sammen med årsverk utført av lønns
takere som %-andel av samlet antall årsverk.
TABELL 1: Lønn* andøl&si (au bsiutto psio dukt&t) og lønnAtaknsi- 

ne.4 andet au ysikzAb&fioZknsingzn. 7)
År Samlet lønns- Årsverk utført Lønnsande- Årsverk ut-

volums andel av lønnstakere len av ført av lønns-
av BNP i % av samlet bruttopro- takere, med-

antall årsverk duktet i regnet funk- 
for hele øko- bergverk sjonærer, i 
nomien og indu- % av samlet

stri antall års
verk i berg
verk og in-

 dustri
1930 39,7% 56,0% 46,9% 78,5%
1938 39,6 59,4 46,4 81,0
1955 42,4 70,2 53,1 90,9
1957 42,2 71,5 54,0 92,0
1959 44,8 72,6 55,8 92,5
1961 44,6 73,9 56,0 93,5
1963 46,2 74,7 57,5 94,2
1965 45,0 75,8 56,0 94,5
1967 46,5 77,5 59,0 95,0
1969 47,0 79,0 58,7 95,2 *
1970 45,8 — — —

abt(Tallet merket er tallet på sysselsatte lønnstakere i 
% av samlet antall sysselsatte i 1969)
Av tabellen ser vi at fra 1938 til 19 6 9 økte lønnsandelen 
for hele økonomien med bare 7,4%, mens årsverk utført av 
lønnstakere i % av samlet antall årsverk økte med hele 
19,6% i samme perioden. Det som virkelig har skjedd når 
Statistisk Sentralbyrå feirer at "lønnsandelene har utvik
let seg sterkt til gunst for lønnstakerne", er at stadig 
større deler av befolkningen i Norge er blitt proletari
sert. Om vi ut fra tallene i tabell 2 - med det lønnsbe
grepet som der brukes - skal trekke noen slutning, må det
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bli at lønnsandelen i Norge later til å ha utviklet seg i 
lønnstakernes disfavør. Men for å få litt mer klarhet på 
dette punktet, må vi ty til andre statistiske data. Et 
riktigere bilde av eventuelle forskyvninger i lønnsandelen 
gir utbetalt (brutto-)lønn (før skatte- og trygdetrekk) i 
prosent av bearbeidingsverdien. (Bearbeidingsverdi = brut
toproduksjonsverdi -r råstoff kostnader -r energikostnader t 
verdi av tilsetningsstoffer osv.) Bearbeidingsverdien (va
lue added) er den verdistørrelsen - målt i penger - sOm 
blir tilført råmaterialene og tilsetningsstoffene i pro
duksjonsprosessen. Den blir fordelt på avskrivninger, di
vidender, "lønninger" til direktører osv, nettosparing og 
lønninger til arbeiderne. Av tabell 3 fremgår forandring
ene i de utbetalte (brutto-)lønningenes andel av samlet 
bearbeidingsverdi i norsk bergverk og industri de siste 
40 årene.
TABELL 3: Bruttolønn (før skatte- og trygdetrekk) utbe,talt 

til arbeidere, og funksjonærer l bergverk og In
dustri (Inkl. gass forsyning} som %-andel av sam
let bearbeidingsverdi (value added). 8)
(1) (2) (3) = (1) + (2) (4)

År Utbetalt Utbetalt Samlet ut- Gj.snittlig
bruttolønn bruttolønn betalt brut--bruttoårslønn
til arbeidere til funksjo tolønn som pr. arbeider
som %-andel nærer som %- %-andel av i % av gj.
av samlet be andel av sam total bear- snittlig
arbeidings let bearbeid beidingsver-bruttoårslønn
verdi ingsverdi di pr.funksjonær

1930 41,4% 9,9% 51,3% 51,2%
1938 40,5 9,5 50,0 56,0
1955 36,4 9,5 45,9 69,4
1957 37,2 10,4 47,6 69,4
1959 37,7 11,7 49,4 70,4
1961 37,6 11,7 49,3 70,0
1963 37,1 13,0 50,1 69,1
1965 36,3 13,0 49,3 69,6
1967 36,4 13,6 50,0 68,7
1969 34,1 13,3 47,4 68,9
Tallene i tredje kolonne i tabell 3 sammenholdt med talle-
ne i siste kolonne i tabell 2 etterlater ingen tvil: Lønns-
andelen av samlet bearbeidingsverdi (som er den virkelige 
fordelingsstørrelsen) i norsk bergverk og industri har 
vært jevnt synkende. Fra 1955 til 1969 har lønnsandelen 
(innbebattet lønningene til funksjonærer på ledelsesnivå) 
økt med 1,5%, mens årsverk utført av "lønnstakere" (ikke 
"selvstendige næringsdrivende") i samme perioden har økt 
med 4,3% av totalt antall utførte årsverk. Av tabell 3 ser 
vi videre at funksjonærene utgjør en tendensielt økende
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andel av samlet antall "lønnstakere” i bergverk og indu
stri. (Den sterke økningen i antallet funksjonærer henger 
sammen med at de kapitalistiske foretakene har utvidet 
sine funksjoner særlig på to områder: (1) teknisk/adminis
trativ planlegging og ledelse og (2) markeds- og salgs- 
operasjoner. Spesielt markedsbearbeiding og salgsfremming 
legger beslag på en uavlatelig økende andel av bedriftenes 
totale "kostnader". De amerikanske økonomene Baran og 
Sweezy har analysert og forklart dette fenomenet som et 
uttrykk for en latent og permanent merverdirealiserings- 
krise under vår tids monopolistiske forhold.(Se Monopol
kapitalen, Pax forlag 1971.) Inntil 1959 økte gjennom
snittlig bruttoårslønn pr. arbeider som prosentandel av 
gjennomsnittlig bruttoårslønn pr. funksjonær, etter 1959 
har den vært svakt synkende. Arbeidernes gjennomsnittlige 
bruttoårslønn utgjør knappe 70% av funksjonærenes. Dette 
tallet gir imidlertid ikke noe riktig bilde av de virke
lige lønnsforskjellene: Nettopp en stor del av kontorfunk
sjonærene - særlig det kvinnelige kontorpersonalet - i 
bergverk og industri tilhører de mest lavtlønnede gruppene 
i Norge. 9) De som trekker opp funksjonærenes gjennom
snittslønninger i forhold til arbeidernes, er særlig in
geniører og toppadministrasjon, innbefattet bedriftsledel
sen. Bedriftsledelse og eiere tilegner seg dessuten en 
stor del av bearbeidingsverdien i form av f.eks. gratis 
bilhold, gratis bolig, gratis reiser, representasjonsut- 
gifter osv, som blir postert under bedriftenes kostnader. 
9a)
Ved å stille de statistiske oppgavene over økning i arbei
dernes deflaterte timelønn ("reallønn") opp mot produkti
vitetsøkningen i norsk bergverk og industri, får vi be
kreftet at lønnsandelen må ha vært synkende de siste årene. 
Aspengren & Co1s snakk om at arbeidernes lønnsøkninger har 
tilsvart produktivitetsøkningen virker lite overbevisende 
når en betrakter oppgavene i den offisielle statistikken.
TABELL 4: PAoduktivi tet<* økni ng ldv6. psio duk& j on6 økning psi.

timevesik uttføsit av aAbe.ide.SLz) og økning i "steal"- 
timelønn (dvA. gjennomsnittlig timelønn fiosi vok
sne menn defilatesit med konsumpsiis indeks en) i 
nosisk bescgvesik og industsci fi/ia i960 (= basisdsi) 
til og med 1967. 10)

perioden 
1960 - 1967
Hele Gj.snittlig 

årlig vekstrate 
1960 - 1967

Produktivitetsøkning 
Økning i deflatert 
timelønn for voksne 
menn 24,0

39,6% 4,9%

3,1
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De data riksmeklingsmann Preben Munthe, forskningssjef 
Odd Aukrust og deres likesinnede har sørget for å få san
ket inn, taler imot deres egen påstand. Det er ganske 
enkelt en dårlig kamuflert løgn at lønnsandelen - så sant 
dette begrepet skal ha noen mening - har vært stigende i 
etterkrigstiden. Noen formuesutjevning har det heller ikke 
vært. Tabell 5 og 6 viser fordelingen av den (lignings-) 
antatte "personlige" formue i 1948 og 1964.
TABELL 5: LZgnZng^antatt pdUonZZg fiotimud og i>ka££dy£<iK- 

taJLl l pzuonA dktoAdn dttdK fiotimu&nA &£ø>ouiZt>a. 
11)

Formues-
intervaller
(kr.)

Skatteytere i % 
av samlet antall 
skatteytere

Antatt personlig for
mue i % av samlet 
personlig formue

1948 1964 1948 1964
0-10 000 83,6% 59,7% 11,1% 2,9%
10- 20 000 6,3 14,3 10,1 9,9
20- 50 000 6,8 16,2 24,0 25,0
50-200 000 2,9 8,7 30,1 38,0
Over 200 000 0,4 1,1 24,1 24,2

100,0 100,0 100,0 100,0

TABELL 6: FostddZZng e.n av døn pzsiAonZZgd fiosimuø dttdK 
&£øKtidZ* e. 11)

Andel av samlet antatt 
formue
1948 1964

De tre tiendedeler av skatte
yterne som har høyest per-
sonlig formue 94,6% 90%
De sju 
lavest

tiendedeler som har 
formue 5,4% 10%

Det ser ut til at konsentrasjonen og veksten i kapital
eiernes personlige formuer har økt sterkt i senere år.
F.eks. i 1969 økte antallet millionærer - dvs. personer 
med over 1 million i antatt personlig formue - med hele 
30% i forhold til året før. 12a) Formuesfordelingskomi- 
teens innstilling, som tallene i tabell 5 og 6 er hentet 
fra, forteller oss at samtlige "lønnstakeres" (inklusive 
alle funksjonærer, etc.) gjennomsnittlige personlige net
toformue i 1962 var 8.820,- kr. Samtidig utgjorde "lønns
takernes" gjeld 31% av deres samlede nettoformue. 13) 
Disse tallene forteller det de fleste vet fra før: Arbei
derne er i besiddelse bare av sin egen arbeidskraft.
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Dersom arbeiderne "eier" noe mer, strekker det seg ikke 
lenger enn til et (lånebelagt) boliginnskudd eller en 
(avbetalingskjøpt) bil.
Fordelingen, eller rettere: konsentrasjonen, av den per
sonlige formue forteller imidlertid lite om den virkelige 
konsentrasjonen av politisk og økonomisk makt. Borgerskap
ets personlige formuer i form av aksjebrev o.l. er bare 
adgangsbiletter til disposisjonsretten over de virkelig 
store verdiene som blir bokført på aksjeselskapene. Kon
sentrasjonen av (i første rekke aksje-) selskapenes for
mue fremgår av tabell 7 og 8.
TABELL 7: Skap& fioAmuenA ^otiddltng 14)

Selskaper i % av Ligningsantatt formue 
samlet antall i % av samlet antatt

Formues- selskaper__________ selskapsformue________
intervall 1949 1964 1949 1964
0-1 mill.kr. 93,9 92,0 19,5 16,1
Over 1 mill, kr. 6,1 8,0 80,5 83,9

100,0 100,0 100,0 100,0

TABELL S: Eosiddltng av ddn (llgntngb-) antatte, AclAkapA- 
fiosimudn dttdK Atø>iAe.l6 d i 1 9 64 1 5)

Mill. kr. Prosent av samlet 
selskapsformue

Den tiendedel som 
har høyest formue 15.310,8 85,7%
De ni tiendedeler 
som har lavest 
formue 2.546,2 14,3%

17.857,0 100,0%

Gjennom 20 år med sosialdemokratiske regjeringer i Norge 
har borgerskapet hatt gode akkumulasjonsbetingelser. Det 
er all grunn til å regne med at formuestørrelsen (til mar
kedspriser!) og formueskonsentrasjonen i dag er langt 
større enn det som kommer til uttrykk i tabell 7 og 8. 
Romslige avskrivningsregler, skattefrie fondsavsetninger 
og en investeringsstimulerende (keynesk) politikk fra re
gjeringens side har fremmet og aksellerert kapitalakkumu
lasjonen. Investeringsraten - som er en indikator på akku
mulas jonshastigheten - har inntil i dag vært tendensielt 
stigende i Norge. 16) Av tabell 9 fremgår investerings- 
ratene (iflg. FN's nasjonalregnskapsdefinisjoner) i Norge 
og en del andre høyt utviklede kapitalistiske land i 1967.

103



TABELL 9: InvdAtd/ilng*/iatd/i, dvt>. total bsiuttolnvzAtuning* 
p/io&dntanddl av BMP fio/i dn ddl land l 1 967 . 1 7)

Norge 30,6
Frankrike 25,2
Vest-Tyskland 22,8
Belgia 21,9
Italia 19,2
USA 16,6

I Keynes* aktivitetsteori danner konsumet flaskehalsen i 
den kapitalistiske akkumulasjonen. Seinkapitalismen for
søker i stadig større grad å dempe motsetningen mellom 
akkumulasjon og kjøpekraft ved å skyve den effektive etter
spørselen over fra konsumvare- til investeringsvaresektor- 
en. Denne forskyvningen blir fremmet av det kapitalistiske 
statsapparatet som søker å motvirke resessjoner eller kon
junkturtilbakeslag ved å "stimulere investeringslysten".
Av tabell 10 fremgår forskyvningene mellom investerings- 
og konsumvareindustrien i etterkrigstiden.
TABELL 10: P/lo duk* j onAvdk&t l Invdbtd/ilngbva/id- og kontum- 

va/idlnduAt/ildn 1 950 - 1 970 . IS)

Total vekst Gj.sn.år- Total vekst Gj.sn.år- 
i perioden lig vekst- i perioden lig vekst- 
1950(=basis- rate 1950- 1962(=basis-rate 1962- 
år) til og 1961 år) til og 1970
med 1961 med 19 70

Konsumvare
industrien 79% 5,4% 25% 2,8%
Investerings-
vareindustri-
en 119% 7,8% 65% 6,4%

I tabell 2 (s.99 ) ser vi at en stadig større del av den 
yrkesaktive befolkningen i bergverksdrift og industri blir 
proletarisert. Små selvstendige næringsdrivende innen den 
rent kapitalistiske sektoren er imidlertid ikke noe til
strekkelig arbeidskraftpotensial for den ekspanderende 
kapitalismen. Flyttingen fra primærnæringene i Norge har 
vært en helt nødvendig betingelse for den veldige kapital
akkumulasjonen i etterkrigstiden. Bønder og fiskere har 
utgjort det største reservoaret av ikke-proletariserte 
befolkningslag. Fra 1950 til 1970 har rundt regnet 15% av 
den yrkesaktive befolkningen i Norge blitt trukket bort 
fra primærnæringene og proletarisert i sekundær- eller 
tertiærnæringene. 19) Blant de aller mest ekspansive 
bransjene innen tertiærnæringene er varehandelen. Syssel
settingen i varehandelen økte fra 9,2% av samlet syssel
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setting i 1950 til 13% i 1970. 20) En relativt stor del 
av dem som er proletarer i første generasjon, tilhører 
de lavtlønnede arbeiderne i varehandelen.
De statistiske indikatorene vi har på akkumulasjonshastig- 
heten vitner klart om at de arbeidende massene i Norge 
har måttet betale dyrt med en stadig stigende merverdi- 
rate for reallønnsøkningene i etterkrigstiden. For øvrig 
er ikke reallønnsnivået noen entydig "velstands"-indika
tor. Den kapitalistiske ekspansjonen innebærer at stadig 
flere bruksverdier blir produsert bare i form av kapita
listiske bytteverdier. Spektret av lønnsarbeidernes sam
funnsmessig nødvendige utgifter - dvs. arbeidskraftens 
reproduksjonskostnader - øker minst like raskt som real
lønningene. (Ett eksempel: Nødvendige transportutgifter 
til og fra arbeidsplass skyter til værs på grunn av den 
naturprosessaktige byutviklingen.) Det veldige presset på 
arbeiderne - og særlig på unge familieforsørgere - kommer 
til uttrykk i den raske økningen i samlet avbetalings- 
gjeld i Norge de siste årene. I 1957 utgjorde avbetalings- 
gjelden 1,49% av samlet privat konsum? i 1967 var dette 
tallet kommet opp i 3,14%. 21) Det er en kjensgjerning 
at unge og fattige arbeiderfamilier er tynget ned av den 
overveiende delen av den samlede avbetalingsgjelden i 
Norge som i 1968 var kommet opp i 1105 mill. kr. 22) 
"Drabantbyfattigdommen" - som har fått en del publisitet 
i det siste - er en av de tydeligste manifestasjonene av 
den tiltakende utbyttingen av arbeidskraften. I en kro
nikk i Dagbladet for en tid siden sto bl.a.:

"Sosialkontorene må i stadig større utstrekning subsi
diere vanlige lønnsmottakeres arbeidsinntekt fordi bo
utgiftene ikke står i rimelig forhold til inntektene.
Med en netto-arbeidsinntekt på 1600 kroner måneden 
tilsvarende 27 000 pr. år, kone og to barn og boutgift
er på 800 kr. måneden må det bli økonomiske problemer.
.. Strømutgifter kommer i tillegg. De fleste av de som 
var i fast arbeid og søkte hjelp ved sosialkontoret (i 
Oslo), tjente mellom 1500 - 1800 kr. netto i måneden.
Det kan fastslås at inntektene i mange tilfelle ikke 
dekker de aller mest nødvendige utgifter." 23)

Riktignok har den gjennomsnittlige tariffbestemte arbeids
tiden blitt langsomt senket etter krigen. Men trass i at 
overgang til skiftarbeid 24) har gjort overtidsarbeid 
praktisk umulig i stadig flere bransjer, så har antallet 
overtidstimer som prosentandel av samlet antall arbeids
timer i bergverk og industri økt fra 3,0% i 1959 til 
3,7% i 1967. 25)
På bakgrunn av de data vi nå har regnet opp, foruten det 
vi vet om arbeidstempoet og øvrige arbeidsforhold i indu
strien 25a), og om trafikkstøy og luftforurensing i byene,
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er det ikke overraskende at den gjennomsnittlige leveal
deren for menn har begynt å synke.
TABELL 12: Gjennom-6nlttllg antall gje.n4tde.nde. le.ve.dst ^ost 

me.nn e.tte.si de.ste.4 aldzst. 26)

Mannens 
alder i 
år

Tidsperioder
1931-40 1946-50 1951-55 1956-60 1961-65

0 64,08 69,25 71,11 71,32 71,03
20 49,59 53,25 54,11 53,93 53,34
40 33,15 35,16 35,54 35,19 34,58

Reallønnsøkningene i etterkrigstiden har først og fremst 
vært en følge av den relative knappheten på arbeidskraft 
under den langvarige oppgangskonjunkturen. Dette gjelder 
for hele Vest-Europa. Det generelle lønnsnivået har de 
siste 20 årene - kanskje mer enn i mellomkrigstiden - 
vært tydelig markedsbestemt. I perioden 1955 - 1970 ut
gjorde de tariffbestemte lønnstilleggene gjennomsnittlig 
bare knapt halvparten av den reelle lønnsøkningen i berg 
verk og industri. Godt halvparten av den totale lønns
stigningen skrev seg med andre ord fra såkalt "lønnsglid 
ning". 27) LO-ledelsen har ikke i det hele tatt søkt å 
utnytte den relative knappheten på arbeidskraft til å få 
kjempet igjennom en omfordeling av det samfunnsmessige 
arbeidsproduktet. LO1s politiske merittliste under og et 
ter krigen er reaksjonær: Allerede under krigen gjorde 
LO-ledelsen avtale med NAF om at organisasjonene skulle 
godta tvungen voldgift i etterkrigstiden. Senere sikret 
LO seg i praksis monopol på tariffkrav? og i intimt sam
arbeid med NAF har LO-ledelsen satt i gang produksjons- 
utvalg, rasjonaliseringskontor, "T.W.I.-kurser" og sam
arbeidsprosjekt. Med disse tiltakene har LO distansert 
seg helt fra selv den mest beskjedne klassiske trade- 
unionisme. De siste 25 årene har det utelukkende vært 
sikring av "arbeidsfreden" og et "godt forhold" mellom 
"partene i arbeidslivet" som har stått på LO-ledelsens 
politiske dagsorden. LO har ikke engang sørget for å få 
igjennom minstelønnssatser som kunne forhindre en større 
lønnsspredning. I industrien har lønnsspredningen vært 
tendensielt økende siden midten av 50-årene. 28)

NOEN SAMUENLIGNENDE BETRAKTNINGER AM ARBEIDERKLASSENS 
KÅR I NORGE OG I EEC-LANDENE

Propagandaen om "den norske velferdsstaten" som uavlate
lig flommer ut gjennom de borgerlige og sosialdemokratis 
ke massemedia, har en ideologisk funksjon: Dette begrep-
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et bidrar til å tilsløre og tåkelegge utbyttingen og klas
semotsetningene. Likevel inneholder begrepet en relativ 
sannhet som DNA- og LO-pampene nå fortier - ja, snur på 
hodet - i sin agitasjon for norsk medlemskap i EEC: Ar
beiderne i Norge er økonomisk og sosialt bedre stilt 
enn arbeiderklassen i f.eks. Tyskland, Frankrike og Ita
lia. Dette saksforholdet blir bekreftet av en rekke sta
tistiske data som vi skal drøfte noen av i det følgende.
TABELL 13: Vata oven, Inntektsfordelingen t en del euro

peiske land i flatten av 60-årene. 29)
(1) (2) (3) =

Inntekten til de Inntekten (1) :(2) Ginis
10% av befolkning til de 30% ulikhets
en som tjener mest som tjener indeks*
i % av total inn minst i %
tekt i person- av total
sektoren inntekt

Norge 24,9% 9,8% 2,5 0,36
Sverige
Vest-

27,9 8,5 3,3 0,40
Tyskland 41,4 10,0 4,1 0,47
Frankrike 36,8 4,8 7,7 0,52
Nederland 33,8 8,2 4,1 0,43
Stor
britannia 29,8 9,3 3,2 0,40
*Ginis ulikhetsindeks er gjennomsnittet av inntektsfor
skjellen mellom alle mulige par, dividert med gjennom
snittsinntekten i yrkesbefolkningen. (Eksempel med tre 
personer: Person I har 1 kr. i inntekt, person II 2 kr. 
og person III 3kr: III-t-I=2? II+I=lj III?II=1. Gjennom
snittet av inntektsforskjelleme mellom de tre personer 
blir da (2+1+1):3=4/3kr. De tre personenes gjennomsnitts
inntekt blir (1+2+3):3=2kr. Da blir: Giniindeksen =
4/3:2=ca.0,67.)Jo høyere giniindeksen er, jo større er 
inntektsforskj ellene.

I en utførlig omtale av FN-rapporten som tallene i tabell 
13 stammer fra, skrev Le Monde Weekly bl.a. dette om for
skyvningene i inntektsfordelingen i Frankrike:

"I perioden som dekkes av rapporten (1955-1969) falt 
andelen av nasjonalinntekten til de 30% av franskmen
nene på bunnen av lønnsstigen fra 6,2% til 4,8%, mens 
de 10% på toppen økte sin andel av nasjonalinntekten 
fra 34,1% til 36,8%. " 30)

Denne tendensen ble voldsomt forsterket i 1969 og 1970. 
Bare i 1969 økte bruttoprofittene i den franske kapita
lismen med gjennomsnittlig 14%, mens arbeidernes gjennom
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snittlige lønnsøkning var bare 4,2%. 31)
En forskyvning i samme retningen har pågått i Vest-Tysk- 
land, der den rikeste tiendedelen av befolkningen legger 
beslag på en enda større andel av nasjonalinntekten enn 
i Frankrike. (Se tabell 13.) "Mens ennå nesten 40% av den 
totale realformuen (i Vest-Tyskland) i 1950 var eidd av 
arbeidere, funksjonærer og pensjonister, så utgjorde den- 
de andelen i 1965 bare knappe 20% ...", som i det vesent
lige besto av boliginnskudd. 32) Samtidig som arbeider
klassen i Forbundsrepublikken er blitt belastet med en 
jevnt økende andel av totale skatter og avgifter, er inn
tektsfordelingen blitt forskjøvet i arbeiderklassens dis
favør.
TABELL 14: Antatt bfiuttodfiAlnntzkt pfi. A&ZvAtzndtg n$fi- 

ZngAdfitvznde. og bfiuttodfu>Zønn pfi. Zønn&tak&fi, 
6amt lofiandfilngtn i ^kattdbaZa^tnlng^n pd 
AzZv&t&ndlge, n^fitng^dfitvtndo. og Zønnbtakdfio.
I VzAt-TyAkZand. 33)

1964 1968
(1) Bruttoårslønn pr. lønnstaker

i DM
(2) Bruttoårsinntekt pr. selv-

8512 10891
Stendig næringsdrivende i DM 19661 27215

(3) = (1) : (2) i %
Tvungne skatter og avgifter pr.

43,4% 40,0%

lønnstaker. 1964=100
Tvungne skatter og avgifter pr.

100 141

selvstendig næringsdrivende. 100 122

Av tabell 14 ser vi at lønnstakernes nominelle brutto- 
lønninger økte med bare 28% fra 1964 (=basisår) til 1968, 
mens skattebelastningen i samme tidsrommet økte med hele 
41%. Når vi tar med i betraktningen den aktuelle skatte
prosenten og stigningen i konsumprisindeksen, viser det 
seg at de vest-tyske lønnstakernes dt&pontbZa reallønn
inger gikk tilbake i andre halvdel av 60-årene! Omregnet 
etter gjeldende valutakurs var den gjennomsnittlige brut- 
toårslønnen pr. lønnstaker i Vest-Tyskland i 1968 ca. 
19.500 kr., mens gjennomsnittslønnen pr. lønnstaker i 
Norge samme året var ca. 24.500 kr. 34) Likevel er For
bundsrepublikken det landet i EEC som har høyest lønns
nivå i forhold til Norge. Se tabell 15 * neste side.

Forskjellene i arbeiderklassens sosioøkonomiske kår i de 
vest-europeiske landene fremgår også tydelig av arbeider- 
husholdningenes forbruksstruktur: Jo høyere andel av to
tale husholdningsutgifter som går til matvarer, bolig, 
lys og brensel, desto lavere er levestandarden. Se tabell 
16 neste side.
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TABELL 15: Gjennomsnittlig timelønn l nonske knonen {^on 
voksne Industnlanbeldene (menn og kvinnen) l 
en del vest-eunopelske land i 1968. 35 )

Sverige 13,88 n.kr.
Norge 10,82
Vest-Tyskland 8,79 
Nederland 8,19

Belgia
Frankrike
Italia
Storbritannia

7,66 n.kr. 
6,68 
5,12 
8,02

TABELL 16: Anbeldenhusholdning enes gjennomsnittlige, ut-
giften, til nxnlngs- og nytelsesmiddel og bolig, 
lys og bnensel l pnosent av samlet fionbnuk. 36)

Norge Årbeiderhusholdninger
Lønns- 
takerfami- 
lier med 
samlet 
forbruk 
16-20.000 
kr.årlig

Lønns- 
taker- 
f am. m. 
samlet 
forbruk 
20-28 
tusen 
kr.årlig

Vest-
tysk-
land

Frank
rike

Bel
gia

Ita
lia

Stor
bri
tannia

Matvarer 
drikke, 
tobakk

9

40,0 34,8 42,5 45,5 39,0 48,5 37,5
Bolig,
lys,
brensel 12,7 12,7 15,0 13,5 18,5 16,0 20,0
Til-
sammen 52,7 47,5 57,5 59,0 57,5 64,5 57,5

Også av tabell 16 fremgår det at Forbundsrepublikken er 
det EEC-landet som står seg best i en sammenligning med 
Norge. For eksempel når det gjelder boligbygging, ligger 
Vest-Tyskland et godt stykke foran de andre landene på 
kontinentet.
TABELL 17: fendlgbyg de nye leiligheten l 1968 pn. 1000 av

Innbyggenne utenomi pnlmænnxnlngene.

Norge 10,5
Vest-Tyskland 10,5
Frankrike 9,7
Italia 6,9
Belgia (1967) 6,3
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Den voldsomt raske urbaniseringsprosessen i Vest-Tyskland 
har imidlertid medført at bolignøden der sannsynligvis er 
betraktelig større enn i Norge. I Forbundsrepublikken er 
det ingen lovgivning som kan sette en stopper for åger- 
leier når det hersker boligmangel. Husleiene er ikke un
derlagt priskontroll. Fra 1962 til 1968 steg prisindeks
en for husleier med hele 46%: "For den typiske arbeider- 
husholdningen (arbeidstaker, 4 personer, familieforsørg- 
ers inntekt mellom 800 og 1200 DM pr. mnd.) hadde dette 
til følge at husleiens andel av totale utgifter steg fra 
10,8% i 1964 til 15,2% i 1968." 38)

"Ingen i Forbundsrepublikken vet nøyaktig hvor mange 
husløse som må bo "primitivt og urimelig trangt" 
(Stådtetag). I Vest-Tyskland blir frukttrær og bikuber 
statistisk registrert, men ikke husløse. Man vet bare 
at i storbyene og sannsynligvis også i industrielt 
strukturerte landområder ligger ikke andelen av hus
løse noe sted "under 0,5% og i ugunstige tilfeller ikke 
engang under 2% av befolkningen" (Stådtetag). Således 
melder Koln rundt 17.000, Duisburg 13.500, Hamburg 
11.000, Dusseldorf 9.400, Munchen 7.300 og Mannheim 
6.000 husløse." 39)

Mange husløse i Forbundsrepublikken har rett og slett ik
ke råd til å flytte inn i nye boliger selv om de skulle 
stå ledige. Og den offentlige økonomiske støtte til de 
husløse er relativt sett enda mindre enn i Norge: Fra 
1959 til 1964 sank den "sosiale" boligbyggingens andel 
av total boligbygging i Vest-Tyskland fra 51,2 til 39,9%, 
mens den her til lands økte fra 55,2 til 57,9% i samme 
tidsrommet. Dersom Norge kommer med i EEC, er det neppe 
noen som vil benekte at urbaniseringsprosessen vil bli 
aksellerert også her til lands. Det er liten grunn til å 
anta at de norske myndighetenes evne til å få bukt med 
bolignøden i pressområdene da vil øke i takt med behovet 
for nye boliger. 40)
Av de tilgjengelige data over inntekts- og formuesforde
lingen fremgår det med all ønskelig tydelighet at den 
generelle profittraten - følgelig også den relative mer- 
verdiraten - må være betraktelig høyere i EEC-landene 
enn i Norge. Arbeiderklassen i EEC-landene blir kort og 
godt sterkere utbyttet enn den norske. Her danner ikke 
Vest-Tyskland noe unntak. (Se tabell 18 neste side.)
Om lønnskostnadene i den vest-tyske kapitalismen sakket 
akterut i forhold til Norge i andre halvdel av 60-årene, 
så steg til gjengjeld arbeidsproduktiviteten vel så raskt 
som her til lands. (Se tabell 19 neste side.) Produk
sjonskraften i den vest-tyske kapitalismen har økt eks
plosivt i forhold til arbeidernes reallønninger. Den gjen
nomsnittlige relative merverdiraten i Vest-Tyskland må i
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dag være betraktelig større enn i noe annet høyt utviklet 
kapitalistisk land, unntatt Japan. Følgen av dette er at 
Forbundsrepublikken i løpet av få år har skaffet seg et 
enormt overskudd på handelsbalansen med utlandet og nå 
(sammen med Japan) fremstår som USA’s hardeste konkurrent 
i den internasjonale handelen.
TABELL IS: Gjennomsnittlige totale lønnskostnaden £on 

voksne Industnlanbeldene. 41)

Stigning i gj. 
snittlige to
tale nominelle 
lønnskostnader 
pr.arbeidstime 
fra 1965 (=ba- 
sisår) t.o.m. 
1968

Totale lønns
kostnader pr. 
arbeidstime i 
norske kroner 
i 1968

Totale lønns
kostnader pr. 
arbeidstime i 
1968
Norge = 100

Sverige 26%
Norge 30
Vest-
Tyskland 20
Frankrike 26
Italia 12
Nederland 27
Belgia 22
Stor
britannia 9

17,63 kr. 123
14,28 100
13,01 91
11,62 81
10,34 72
12,04 84
11,41 80
9,38 66

(99)*
(72)*

*Tall i parentes etter devaluering/revaluering i 1969.

TABELL 7 9 i Vxodu.kti.vT.te.tisøkntng , dvi. økntng t ptiodukijon 
pt. iyaetiatt, t ve.it-tyik og nosiik tnduitut
1959-1970. 42)

Vest- Norge
Tyskland

Total produktivitetsøkning i % 
fra 1959 (=basisår) t.o.m. 1964 25,7% 27,5%
Gjennomsnittlig årlig vekstrate 
i produktiviteten 1959 - 1964 4 / 7 4 / 9
Total produktivitetsøkning i % 
fra 1964 (=basisår) t.o.m. 1970 33,6 20,6
Gjennomsnittlig årlig vekstrate 
i produktiviteten 1964 - 1970 4,95 3,15

På grunnlag av de data vi nå har regnet opp, kan vi slå 
fast at den generelle profittraten er høyere i EEC-lande- 
ne enn i Norge, mens lønnskostnadene er lavere. Av dette
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kan en imidlertid ikke trekke den slutning at lønnskost
nadene her til lands vil bli presset helt ned på EEC-nivå- 
et hvis Norge blir medlem. En helt sannsynlig følge er 
derimot at utbyttingen av den norske arbeiderklassen vil 
forsterkes, og at reallønnsøkningene vil Atagmsie. - for 
kortere eller lengre tid. Hvis Norge havner i EEC kan 
Aspengren med god grunn mane norske arbeidere til måtehold 
i sine lønnskrav, og LO-ledelsen vil ganske sikkert - og 
med god grunn - skremme dem med at arbeidsplassene deres 
står i fare og at det vil bli kapitalflukt fra Norge hvis 
de ikke modererer seg i sine krav. 43) Den sosialdemo
krat som ikke begriper dette, bør spørre seg selv en gang 
til hvorfor Romatraktaten foreskriver "fri bevegelse av 
kapital og arbeidskraft"! Mye tyder på at også Tor Aspen
gren bør gruble litt over dette spørsmålet. For en tid 
siden skrev han følgende:

"Det Europeiske Fellesskap er et ledd i en internasjo
nal integrasjon som er den sterkeste drivkraft man har 
i det internasjonale samarbeidet. Denne kraften er opp
rinnelig nøytral og kan verken karakteriseres som kapi
talistisk eller kommunistisk, sosialistisk eller ka
tolsk." 44)

Denne uttalelsen gir rom for bare to slutninger: Enten er 
Tor Aspengren en idiot i politiske og økonomiske spørs
mål, eller han er en profesjonell løgner som tar seg be
talt av arbeidernes medlemsavgifter.
Selv de fleste borgerlige økonomer 45) lar det skinne 
igjennom at den "frie bevegelighet av arbeidskraft og ka
pital" vil styrke storborgerskapet på bekostning av de 
avhengige massene. Med disse "frihetene" kan kapitalistene 
utnytte profitt- og lønnsdifferensialer til å øke profitt- 
massen ytterligere: Kapitalen vil bli flyttet mot bransjer 
og regioner der profittraten er høy, mens den "frie be
vegelighet" av arbeidskraft skal sørge for at det til de 
samme regionene og bransjene blir tilført så mange arbei
dere at lønnskostnadene holdes nede og profittmarginene 
sikres. At dette ikke fører til noen økonomisk utjevning 
- men tvertimot til større ulikhet i utviklingstakten til 
de forskjellige bransjer og regioner - er også etterhvert 
blitt en banal sannhet for en rekke borgerlige økonomer.
46)
Sammenlignet med sosialdemokratenes tomme fraser om "inter 
nasjonalt samarbeid", er det en lettelse å lese det borger 
skapet i Norge har å si om EEC-spørsmålet:

"Det er ... grunn til å peke på at lønnsstigningen og 
stigningen i sosiale omkostninger setter mange bedrifter 
i en vanskelig situasjon. Det er nødvendig å redusere 
stigningstakten på dette felt hvis våre bedrifter skal
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ha en gunstig utgangsposisjon i EEC. Norsk næringsliv 
er offensivt innstilt, men det må ha betingelser som 
gjør at det kan kjempe. Vi går imidlertid ut fra at de 
økonomiske forutsetninger for tilslutning i rimelig 
grad vil bli oppfylt. Vi vil forøvrig peke på at på 
grunn av tidsmomentet, så vel som på grunn av sin natur 
er det ikke tilrådelig å avgjøre saken ved folkeavstem
ning." 47)

LITT OM MOTSETHISIGEN MELLOM LØMNSARBEIV OG KAPITAL I EEC

Pko duktmakkzdzt i EEC virker slett ikke tiltrekkende på 
hele det norske borgerskapet. For mange - sannsynligvis 
de fleste - kapitaleiere her til lands vil EEC-medlem- 
skap innebære at tidligere beskyttelse mot utenlandsk 
konkurranse fjernes og at det blir hardere kamp om pro
duktmarkedet. Borgerskapets splittelse i EEC-spørsmålet 
har sin forklaring nettopp i dette saksforholdet. Akb&Tdb- 
MCLkkzd&t i EEC virker derimot forlokkende på hele den 
norske kapitalistklassen, noe særlig sosialdemokratene 
fortier i sin agitasjon. Frie kapital-bevegelser, fjernel
se av valutakontrollen, fri etableringsrett og "fritt" 
arbeidsmarked: alt dette vil føre til hardere konkurran
se om arbeidsplassene i Norge og bidra til at arbeidskost- 
nadene presses i retning av EEC-nivået. Innen EEC vil 
kapitaleierne ha nye våpen mot arbeiderklassen: Reiser 
arbeiderne "urimelige krav", kan hele produksjonsanlegg 
flyttes til områder med lavere lønnsnivå, eller det kan 
importeres billigere arbeidskraft fra regioner med rela
tiv overbefolkning. Disse mulighetene er selvsagt ikke 
ukjente for de toneangivende kretsene i borgerskapet. I 
1962 meldte Nzu) Vokk TTmZA at konservative politikere og 
forretningsfolk i England hadde gått inn for tidlig inn
lemmelse i Fellesmarkedet som et middel til å øve press 
på arbeiderne. Ifølge New York Times hadde Lord Balfour 
of Inchrye uttalt at ideen om britisk medlemskap i EEC 
ble solgt til politikere og næringslivsfolk med argument
et: "It needs the Common Market to teach labor a lesson." 
48)
På samme måte som de internasjonale kjempekonsernene står 
sterkest i jakten på konsumentene, så vil de også skaffe 
seg størst fangst i jakten på arbeidskraften. Men når 
det gjelder å svekke arbeiderklassen, har småkapitaliste- 
ne felles interesser med kjempekonsernene som her har 
muligheter for å fungere som eksekutiv for borgerskapet 
som helhet. Ernest Mandel beskriver disposisjonsmulighet- 
ene til de internasjonale selskapene slik:

"Skattemessige og handelspolitiske hensyn spiller fort
satt inn, men i siste instans vil et verdensomspennende
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konsern ikke la noen datterselskap fortsette produksjo
nen lenger enn det er lønnsomt. Siden man ikke kan an
ta at et datterselskap har en høyere utviklet teknolo
gi enn moderselskapet, så må den eneste grunn til at 
datterselskapet tar inn større utbytte, være at det be
taler lavere lønninger. Under slike omstendigheter er 
det ikke noen som kan hindre kjempekonsernene med sine 
verdensomspennende forgreininger, i å omplassere ordrer 
fra ett land til et annet om det passer dem, og dermed 
drive utpressing overfor lønnstakere og fagforeninger 
som krever "for høye" lønninger, eller endog legge ned 
enkelte bedrifter og på den måten få i gang en interna
sjonal lønnsnedtrapping og en systematisk reduksjon av 
sysselsettingen i land med de høyeste lønningene." 49)

Kapitalismens ujevne utvikling og de store lønnsforskjel
lene i EEC-landene (se tabell 15 foran) gjør det til en 
lett sak for storborgerskapet å utnytte det "frie" arbeids
markedet til å splitte arbeiderklassen internasjonalt og 
å øke utbyttingen. Her gir fremmedarbeidersystemet i 
Frankrike og Vest-Tyskland nok av empirisk materiale. Den 
statlige"Bundesanstalt fur Arbeit" har opprettet såkalte 
kommisjoner i Italia, Jugoslavia, Tyrkia, Hellas, Spania, 
Portugal og Tunis. De samarbeider intimt med myndighetene 
i disse landene. I 1969 var det sysselsatt 377 personer 
- blant dem mange leger - i disse kommisjonene som fra 
1956 til 1969 formidlet 14 millioner fremmedarbeidere til 
Forbundsrepublikken. 50) Arbeidskraftimporten tjener til 
å holde nede lønningene under konjunkturoppsvingene. Av 
tabell 20 fremgår det hvordan tallet på fremmedarbeidere 
i Vest-Tyskland har variert med konjunkturene.
TABELL 20: og fisizmmzdaAbuTd&siQ, i

(1) (2) (3) (4) (3) : (1)
År Totalt antall Forandring Antall Forandr. Frem-

sysselsatte i i forh. til uten i forh. med-
tusen foregående landske til fo- arb.

år arb.(1000)reg.år kvote
1962 21.053 + 1,6% 629 - 3,0%
1963 21.303 + 1,2 773 +22,9% 3,6
1964 21.547 + 1/1 902 + 16,7 4,2
1965 21.841 + 1,4 1119 +24,0 5,1
1966 21.870 + 0,1 1244 + 11,2 5,7
1967 21.180 -3,2 1014 -18,5 4,8
1968 21.330 + 0,7 1019 + 0,5 4,8
1969 21.890 + 2,6 1366 + 34,0 6,2
1970 21.990(febr. ) +2,3 1950 + 50,0 9,0
Bare mot slutten av en oppgangskonjunktur har arbeider
klassen mulighet til å kjempe igjennom en forskyvning av
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innteksfordelingen i sin favør og dermed så å si innhente 
reduksjonen av lønnsandelen fra resten av konjunktursyk
lusen. Grunnen til dette er at bare mot slutten av en 
konjunkturoppgang er det - på grunn av svikten i kjøpe
kraften i forhold til produksjonskraften - vanskelig for 
kapitaleierne å velte lønnsstigningen over på konsumvare- 
prisene, samtidig som det fortsatt er knapphet på arbeids
kraft. Av tabell 2 0 ser vi at fremmedarbeiderkvoten i 
Vest-Tyskland nådde et foreløpig høydepunkt på 5,7% ved 
slutten av oppgangskonjunkturen i 1966: Fremmedarbeiderne 
utgjør - sammen med kvinnene - den europeiske kapitalis
mens moderne reservearmé. Christoph Rosenmoller, byrå
sjef i det vest-tyske arbeidsministeriet, har bemerket 
med tilfredshet at fremmedarbeiderne i tider med resessjon 
"reagerer elastisk på konjunkturtilbakegangen". 51a)
Dette fremgår også av tabell 20: Under resessjonen i 1967 
gikk antallet fremmedarbeidere i Vest-Tyskland tilbake 
med hele 18,5%.

"Mobiliteten og fluktuasjonen til de utenlandske arbei
derne gjør det mulig for kapitalen å reagere fleksibelt 
på svingninger i sysselsettingen både innen enkelte 
sektorer og regioner og på makronivå: Arbeidskraftpoten- 
sialet kan på relativt kort tid minskes eller flyttes 
uten at det dermed danner seg en hær av arbeidsløse 
som truer lønnsarbeidsystemet for alvor. Den internasjo
nale industrielle reservearmeen gjør det mulig for ka
pitalistene å avverge angrepene på utbyttingsraten gjen
nom arbeidernes lønnskrav uten at dette fører til kon
flikter eller massekamper, så lenge det bare lykkes 
kapitalistklassen å hindre enhet i arbeiderklassen."52)

Og her bidrar selve systemet med fremmedarbeidere til å 
opprettholde splittelsen: De innenlandske arbeiderne opp
fatter - med rette - fremmedarbeiderne som en trusel mot 
sine arbeidsplasser. Etter å ha arbeidet på Bosch-konser- 
nets produksjonsanlegg i Berlin, der det er nesten bare 
kvinnelige arbeidere, skrev Peter Schneider:

"Mens firmaet flytter en stadig større del av den tra
disjonelle produksjonen til land med billigere arbeids
kraft (bl.a. til Spania), demonstrerer det for de kvin
nelige akkordarbeiderne i Berlin at de til enhver tid 
kan erstattes og at de blir stadig mer overflødige, ved 
hver dag å ansette nye, ulærte og målløse kvinner fra 
Tyrkia og Jugoslavia. Slik lykkes det bedriftsledelsen 
å holde angsten for oppsigelse våken også når det er 
høykonjunktur. Firmaet styrker også de tyske kvinnenes 
mistro til de utenlandske arbeiderne ved at det setter 
inn utenlandske kvinner overalt der de tyske utvikler 
de første formene for kamp og motstand: Når hardere ar
beidstempo blir boykottet, når det blir nektet å ta ov
ertidsarbeid, når det blir avtalt stykktall osv., prø
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ver bedriftsledelsen alltid å splitte motstanden ved 
hjelp av de utenlandske kvinnene, som bryter akkorden 
av uvitenhet og som er villige til å ta overtidsarbeid." 
53)

Splittelsen og avstanden mellom de innenlandske arbeider
ne og fremmedarbeiderne blir forsterket av kulturelle 
barrierer, f.eks. språkvansker, og av at fremmedarbeider
ne isoleres i rene bo-ghettoer. Disse "konjunkturenes ku
lier" som i stor utstrekning går på lønninger under de 
tariffbestemte minstesatsene selv midt i oppgangskonjunk
turene, betaler ågerleier for noen få kvadratmeter i riv- 
ningsblokker og falleferdige brakker. 54) Hverken i 
Frankrike eller i Vest-Tyskland får fremmedarbeiderne 
noen form for offentlig opplæring eller språkundervisning. 
Det statlige organet Bundo,4 anb blått har derimot påpekt
at infrastrukturbehovet til fremmedarbeiderne (oppfostring, 
skole, helsevern, alderspensjon osv.) er meget lavt da de 
fleste av dem oppholder seg i Forbundsrepublikken bare i 
"produktiv alder". 55) Selvsagt har heller ikke kapital- 
istklassen i Vest-Europa noen annen interesse av fremmed
arbeiderne enn å utbytte dem for deretter å returnere 
dem til hjemlandene. Her er en uttalelse av pressesekre
tæren til Bund&A vz/iZscnstgung dzn Vzut* ckzn A/ibz^tgzbzsivzsL- 
bånde (tilsvarer NAF):

"Ingen tysk arbeidsgiver sysselsetter utlendinger for 
på den måten å drive utdannings- eller utviklingspoli
tikk. Det som i første rekke interesserer ham, er ar
beidskraften og hva den er i stand til å yte for pro
duksjonsprosessen i bedriften." 56)

De siste årene har innførselen av fremmedarbeidere til 
Vest-Europa vært så stor at importørene har måttet søke 
stadig nye markeder. En økende andel av fremmedarbeiderne 
i Vest-Tyskland blir hentet fra de underutviklede region
ene i Jugoslavia og Tyrkia. I 1963 utgjorde italienerne 
37% av samtlige fremmedarbeidere i Vest-Tyskland, i 1969 
bare 25%. Andelen av jugoslaver økte derimot fra 5,5% i 
1963 til 16,5% i 1969, og av tyrkere fra 3,5% til 15,5% 
i samme tidsrommet. 57) En lignende utvikling skjer i 
Frankrike. Der var det i 50-årene nesten bare italienske 
og spanske fremmedarbeidere, men i 1970 utgjorde portu
giserne mer enn 50%. 58) EEC-myndighetene har allerede 
tatt konsekvensen av denne utviklingen med sitt prinsipp
vedtak om at Tyrkia fra 1976 skal være innlemmet i EEC’s 
"felles arbeidsmarked". Dermed vil ikke tyrkiske arbeid
ere trenge noen form for arbeidstillatelse for å kunne 
slå seg ned hvor som helst i EEC-området. Med den veldige 
relative overbefolkningen i Tyrkia - som har 35 mill. inn
byggere - vil denne lettelsen for arbeidskraftimportørene 
medføre et ytterligere press på reallønningene i EEC-om- 
rådet. Det er dessuten ikke sannsynlig at Tyrkia blir stå
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ende alene med denne form for "medlemskap". Andre land 
som står for tur til å bli innlemmet i EEC's felles ar
beidsmarked er: Hellas, Spania og Portugal.
Arbeidskraften er i dag en av EEC's viktigste importvarer 
fra u-landsområdene - og den eneste varen som kan innfør
es tollfritt fra samtlige u-land. I Vest-Tyskland bor det 
i dag 3 millioner utlendinger, i Frankrike minst 3,5 mil
lioner. De franske fremmedarbeiderne er stort sett verre 
stilt enn de tyske. En stor del av dem, kanskje halvpar
ten, er til og med arbeidsløse; og de bor i de verste 
slumstrøkene i Frankrike. I de såkalte "bidonvilles" - 
slummen rundt Paris - lever det i dag nesten en million 
utlendinger. "Da myndighetene ikke godkjenner 'les bidon
villes ' som fast bosted, må arbeidssøkende utlendinger 
ofte 'leie' seg en adresse for 500 til 1000 Franc av for- 
retningsdyktige formidlere." 59) Som i andre land faller 
fremmedarbeiderne også i Frankrike i lavtlønnsgruppene. 
Mens 45% av de franske arbeiderne har en månedslønn på 
under 1000 Franc, må hele 85% av fremmedarbeiderne fra 
Algerie ta til takke med slike lønninger. 60) Den franske 
regjeringen har gjort avtaler med flere av innvandrernes 
hjemland om at fremmedarbeidernes familier som blir til
bake i hjemlandene, skal betales bare de sosiale ytelsene 
som der er vanlige. En fransk familiefar med fem barn får 
således 520 Franc i barnetrygd pr. måned, mens f.eks. en 
portugiser i Frankrike med 5 barn får bare 97,50 Franc, 
og en senegaler bare 65 Franc. 61)

"Den franske økonomien har stort behov for disse kuli
ene. Allerede i dag er hver femte arbeider i industrien 
utlending. I de kommende årene vil annenhver ny arbeids
plass bli besatt med en fremmedarbeider." 62)

Mens industrikapitalistene håver inn profitter på fremmed- 
arbeidersystemet, høster boulevardavisene i Vest-Europa 
store fortjenester på å drive hets mot italienere, span
joler, tyrkere osv. Borgerskapet beriker seg både på å ut
bytte fremmedarbeiderne og deres klassefeller og på å så 
splid mellom de innenlandske arbeiderne og fremmedarbeid
erne. Vi kan være trygge på at 1/e/iGang i så måte 
kommer til å spille samme rollen som f.eks. Springers 
BZZd- Zo^Ztang , bare anledningen byr seg.
Den utbredte påstanden om at dette ikke vil bli aktuelt 
i vårt land, "begrunnes" med at Norge i praksis allerede 
er åpent for import av arbeidskraft. Det som ikke nevnes, 
er at i dag kan regjeringen - om den ønsker - sette en 
stopper for slik import. Med EEC-medlemskap blir denne 
muligheten fjernet. Og først da vil kapitaleierne - på 
grunn av de norske bedriftenes mer utsatte produktmarkeds- 
posisjon og deres relativt lave egenkapitalandel - måtte 
presse ned arbeidskostnadene, og de.£ vZZ Z psiak^ZA bZant
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annnt å øko, Impofitdvi av utznlandAk aubdldAkKafat. 63)
Det er liten grunn til å tvile på at de da vil sette i 
gang med å bygge ut - og samtidig få staten til å finansi
ere - det formidlingsapparatet som trengs for den slags 
importvirksomhet.
Hittil har fremmedarbeidersystemet vært trukket lite inn 
i debatten om EEC. Blant mange sosialister har denne sak
en til en viss grad vært tabubelagt. Det er forståelig:
Den som viser til faren for arbeidskraftimport, risikerer 
straks å bli stemplet som rasist. Men slike beskyldninger 
er løgn og falskneri og et uttrykk for borgerskapets plat
te én-verden-ideologi. Om det fins rasister i denne sam
menhengen, så er det kapitalistklassen som driver slaveri 
med fremmedarbeidere, og redaktørene i aviser av samme 
slag som Bild-Zeitung som hetser mot og bakvasker fremmed
arbeiderne for å splitte arbeiderklassen. Både fremmed
arbeiderne og de innenlandske arbeiderne er ofre for frem
medarbeidersystemet som kapitalistklassen bruker til å 
øke utbyttingen, disiplinere og splitte arbeiderklassen 
og styrke sin ekspansjon på verdensmarkedet. Vi skal i 
det følgende se at fremmedarbeidersystemet faller harmo
nisk inn i EEC-borgerskapets øvrige tiltak overfor arbei
derklassen.
Import av arbeidskraft fra underutviklede områder er langt 
fra et tilstrekkelig middel til å sikre seinkapitalismen 
en noenlunde "balansert ekspansjon". I stor målestokk kan 
fremmedarbeidere settes inn bare i ikke-faglært arbeid; 
når det gjelder arbeidsprosesser som krever et høyt kvali- 
fikasjonsnivå, er kapitalen i Vest-Europa fortsatt henvist 
til den innenlandske arbeidskraften. Dette setter en klar 
grense for muligheten til å holde oppe profittraten og 
øve press på reallønningene ved hjelp av arbeidskraftim- 
port. Dessuten medfører arbeidskraftimporten tap av innen
landsk kjøpekraft: For eksempel fremmedarbeiderne i Vest- 
Tyskland overfører i gjennomsnitt 20% av sine nettoinntek
ter til hjemlandene.64) Dette tapet kan bare kompenseres 
ved økt eksport. Men mens fremmedarbeiderne "reagerer el
astisk på konjunkturene", er fremstøtene på verdensmarked
et en tidkrevende prosess som i stor grad er avhengig av 
konsentrasjons- og monopoliseringsgraden i den innenlands
ke kapitalismen. Den akutte tendensen til overproduksjon 
og fallende profittrate lar seg ikke i en håndvending av
verge gjennom økt vare- og kapitaleksport. Med andre ord: 
Kapitalens verdiskapingsbetingelser ("Verwertungsbeding- 
ungen") kan i et begrenset antall bransjer (med ikke-fag- 
lært, lavtlønnet arbeidskraft) bedres på kort sikt ved 
import av arbeidskraft som gjør det mulig å holde nede 
produksjonskostnadene. Men på litt lengre sikt innebærer 
arbeidskraftimporten at krisesymptomene bare forskyves:
Den medfører tap av innenlandsk kjøpekraft og dermed en 
sterkere tendens til overproduksjon og merverdirealiser- 
ingskrise.
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I dag signaliserer en rekke trekk ved seinkapitalismen at 
en europeisk etterkrigsperiode atter er slutt: Arbeids- 
kraftreservoaret og markedsreservene i Vest-Europa er i 
ferd med å bli uttømt. Som en følge av at den europeiske 
og japanske kapitalen har kommet seg godt på beina igjen, 
blir den internasjonale konkurransekampen om den aktuelle 
kjøpekraften på verdensmarkedet stadig voldsommere. I 
første fasen av etterkrigstiden lot kapitalens reproduk- 
sjonsbetingelser seg gjenopprette gjennom relativt milde 
og kortvarige resessjoner, men etter hvert har konjunktur- 
tilbakeslagene tendert til å munne ut i vedvarende stag
nasjon. (I artikkelen om GsiunntAekk ved den europeiske 
kapitalismens ekspansjon, særlig s.45 til s.49 i dette 
heftet analyserer Olav Fagerlid disse tendensene mer ut
førlig. )
Mot denne bakgrunnen må vi se den statlige økonomiske 
planleggingens, inntekts politikkens og eksportpolitikkens 
voksende aktualitet de siste årene: Statsmakten må i sta
dig større omfang intervenere som kriseadministrator og 
garantist av profittraten.
Den statlige inntektspolitikken er imidlertid ikke bare 
et produkt av det økende internasjonale konkurransepres
set. Kravet om kontroll av lønningene - og dermed en ster
kere statsmakt - har også sammenheng med grunnleggende 
strukturelle forandringer i seinkapitalismen. Her skal 
vi nevne kort bare ett viktig trekk: Konsentrasjonen av 
kapitalen, økningen i dens organiske sammensetning og den 
tiltakende monopoliseringen foregår i takt med en aksel- 
lererende teknologisk innovasjonsprosess i de mest avan
serte sektorene. Dette gjør at konsernene får behov for 
mer omfattende kostnadsplanlegging - og det vil også si 
planlegging av lønnskostnadene - for å kunne realisere en 
tilstrekkelig rask amortisering av den faste kapitalen.
Den pro-imperialistiske amerikanske økonomen Charles Kind- 
leberger formulerer problemet slik: "I en dynamisk økono
mi må store kostnadsreduserende innovasjoner baseres på 
at en har overblikk over vekstraten (til priser, lønning- 
er osv.). Usikkerhet fører til reduksjon av investering
ene." 65) Slik sett er inntektspolitikken et uttrykk for 
den tiltakende motsetningen mellom produksjonens sosiale 
karakter og verditilegnelsens private karakter i seinka
pitalismen.
Systemstrategene snakker vanligvis om en "pris- og inn
tektspolitikk" . Med denne betegnelsen prøver de å foregi 
at ikke bare lønningene, men prisene på alle varer - føl
gelig også profittene - skal være underlagt statlig plan
legging og kontroll. Men det fins etter hvert nok av er
faringer for hvor langt på vei storborgerskapet lar stats
apparatet, som det selv kontrollerer, kontrollere sine 
egne profitter. Den siste parodien på en "prisstopp" her
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til lands er ett eksempel. Hver gang kapitalens konkurran 
seposisjon på verdensmarkedet er i ferd med å svekkes, 
hver gang et land får problemer med betalingsbalansen el
ler det blir inflasjonistisk "press på priser og lønning- 
er", så er det arbeiderklassen som må betale for bedring
en av kapitalens reproduksjonsbetingelser. Noen få eksemp 
ler blant mange: I mars 1951 og juni 1957 tvang den neder 
landske sosialdemokratregjeringen igjennom store lønnsre
duksjoner for å styrke landets internasjonale konkurranse 
posisjon. Den totalitære statlige lønnspolitikken i Neder 
land førte i 50-årene til en betydelig omfordeling av det 
samfunnsmessige arbeidsproduktet i kapitalens favør.66) 
Med sin "konzertierte Aktion" i 1967 sørget likedan den 
vesttyske sosialdemokratiske økonomiministeren og tidli
gere karrierenazisten Karl Schiller 67) for en økning av 
profittraten og fortsatt kapitalekspansjon på arbeider
klassens bekostning: Selv om de vest-tyske lønnstakernes 
andel av samlet antall sysselsatte økte svakt fra 80,6% 
i 1967 til 81,0% i 1968, så sank lønnsandelen av samlet 
faktorinntekt fra 67,2% til 64,8% i samme tidsrommet.68) 
Fra 1966 til 1968 økte bruttoinntekten pr. selvstendig 
næringsdrivende i Forbundsrepublikken med gjennomsnittlig 
10,5% pr. år, mens bruttolønnsøkningen pr. sysselsatt 
lønnstaker var bare 4,6% pr. år i samme perioden.69) Om
fordelingsvirkningene av den politistatlige franske inn
tektspolitikken er blitt dokumentert tidligere i denne 
artikkelen (se s.107). Sosialdemokraten Harold Wilsons inn 
tektspolitiske tiltak i 1966 sto ikke tilbake for de ne
derlandske, tyske og franske: Bare mellom juni 1966 og 
januar 1967 sank de britiske arbeidernes reallønninger 
med nærmere 7%.70) Ikke engang naziregimet i Tyskland 
med sitt veldige byråkratiske overvåkningsapparat ønsket 
eller maktet å få kontroll over profittmarginene.71)
Inntektspolitikkens funksjon er ikke å kontrollere, men 
å sikre profittraten og "stabilisere" kapitalens ekspan- 
sjonsprosess på arbeiderklassens bekostning. Snakket om 
en "pris- og inntektspolitikk" er bedragersk. I virkelig
heten dreier det seg om statlig overvåkning og fastsettel 
se bare av tønn^ingzm. 71a) På dette punktet er teknokrat 
en Servan-Schreiber mer åpenhjertig enn de fleste. I sin 
bestsellerbok hevder han at statene i Vest-Europa må gri
pe til sterke inntektspolitiske tiltak for at EEC skal 
kunne hevde seg i konkurransekampen med USA:

"For å vinne så mye (5% vekst i BNP pr. år. R.S.) må 
man på en eller annen måte regulere inntektene og spesi 
elt lønningene, som er av avgjørende betydning i indu
strilandene ... Rent teknisk er det regulering av løn
ningene som er nøkkelen til inntektspolitikken." 72)

Det er av vesentlig betydning at inntektspolitikken så å 
si er blitt systemets universalmedisin. Den finner anven-
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deise uansett hvilken posisjon et lands kapital har i den 
internasjonale konkurransekampen. Elmar Altvater forklar
er dette saksforholdet slik:

"I alle kapitalistiske land med valutaproblemer er det 
blitt forsøkt med inntektspolitiske tiltak å begrense 
det indre markedet for å øke eksportene. Dette gjelder 
både for land med underskudd på betalingsbalansen, f. 
eks. Storbritannia og USA, og land med overskudd, slik 
som Forbundsrepublikken. I underskuddslandene er mening
en med å skjære ned arbeidsinntektene først og fremst 
å begrense lønningene som kostnadsfaktorer for at land
ene skal forbli konkurransedyktige på verdensmarkedet.
I overskuddslandene er meningen med inntektspolitikken 
å begrense lønningene som etterspørselsfaktor for å dem
pe prisstigningen. I begge tilfeller blir konsekvensene 
av "vanskene med betalingsbalansen" veltet over på den 
arbeidende klassen for å gi kapitalen frie hender i den 
verdensomspennende konkurransekampen." 73)

For å gi utredningene som "inntektsoppgjørene" baseres på, 
et skinn av vitenskapelighet, hevder de statsoppnevnte 
ekspertutvalgene at "den økonomiske stabiliteten" er av
hengig av "produktivitetsbestemte" lønnsøkninger. Dermed 
skaffer de staten og fagforbundspampene alibi for å semen
tere den bestående samfunnsmessige inntektsfordelingen 
når markedskreftene virker i arbeiderklassens favør under 
oppgangskonjunkturene. Men straks det kommer til konjunk
turtilbakeslag, er det ikke lenger snakk om at lønnsøkning
ene skal følge veksten i arbeidsproduktiviteten. Da får 
markedsmekanismene igjen påvirke prisbestemmelsen på ar
beidskraften, og arbeiderne må finne seg i økt arbeids
løshet og synkende lønnsandel. Markedskreftene skal få ut
folde seg når de virker i kapitalens favør, men de skal 
avløses av "fast styring" når profittraten er truet. Den 
eneste frihet på "det frie marked", skal være kapitalens 
frihet til å utbytte arbeidskraften. "Tariffstridige" 
lønnskrav og "ville" streiker skal kriminaliseres, men 
ikke arbeidsløshet og bolignød. Dette er inntektspolitik
kens logikk.
De fleste stater i Vest-Europa har nå utstyrt seg med lo
ver som gir regjeringene hjemmel for å gå til totalitær 
regulering av lønningene.74) I flere land er denne lov
givningen supplert med antistreikelover (Eksempler: de 
engelske antistreikelovene - mot "unfair industrial ac
tions" - som ble vedtatt for et halvt års tid siden og 
de vest-tyske hlotAtandAg&Aztzz av 1968.) 75) Det er liten 
grunn til å tvile på at etter hvert som motsetningene 
skjerpes, vil den herskende klassen i Vest-Europa skritt 
for skritt prøve å innskrenke arbeiderklassens kampmulig- 
heter ved bruk av disse lovene, og - om nødvendig - med 
politi og soldater, kort sagt: ved å 0.^4 e^ie arbeidet.
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Her er det verdt å merke seg at statene med sterke sosi
aldemokratiske partier og fagforbund kanskje står best 
rustet for en slik utvikling: Både den korporative lov
givningen og den praktiske inntektspolitikken har utfold
et seg mest friksjonsfritt i f.eks. Skandinavia, Neder
land og Vest-Tyskland. Det kapitalistiske regimet blir 
stadig mer avhengig av sterke sosialdemokratiske masse
partier - gjerne i koalisjon med monopolborgerskapet - og 
sosialdemokratiske fagforbund som sine støttepillarer.
Bare regjeringer som har sin velgerbasis i de avhengige 
massene, er i stand til å handle imot arbeiderklassens - 
og småborgerskapets - interesser. Og en effektiv inntekts
politikk er ikke mulig uten at store, systemkonforme fag
forbund fungerer som regimets fangarmer overfor arbeider
klassen. Splittelsen i borgerskapet (monopolborgerskapet 
mot restene av de konkurranseutsatte kapitaleierne) og 
den tiltakende proletariseringen medfører at sosialdemo
kratiet i stadig større grad blir det borgerlige regimets 
nødvendige massestøttepunkt. Sosialdemokratiet er seinka- 
pitalismens ideelle kriseadministrator.
En effektiv inntektspolitikk er med andre ord betinget av 
at det eksisterer store massefagforbund som i praksis har 
statsgarantert monopol på å formidle salg av arbeidskraf
ten, og at disse forbundene er systemkonforme og integrert 
i det kapitalistiske statsapparatet. Men denne forutset
ningen er ikke tilstrekkelig. Også fagforbundene trenger 
sanksjonsmuligheter - f.eks. truselen om økt arbeidsløs
het - for å kunne disiplinere arbeiderklassen. En må der
for regne med at statlig generert periodisk økning av ar
beidsløsheten etter hvert blir et nødvendig ledd i inn
tektspolitikken. Eller i OECD-ekspertenes språk:

"...der det er nødvendig, bør regjeringene være forbe
redt på å akseptere en midlertidig reduksjon av den øko
nomiske aktiviteten inntil det fins tegn på at en bedre 
prisstabilitet er blitt oppnådd." 76)

Heller ikke eurokratene i Brussel etterlater noen tvil om 
at inntektspolitikken er en oppgave de tar alvorlig. For 
en tid siden skrev Pierre Drouin i Le Monde, som vanlig
vis er godt informert, at som et ledd i "tilpassingen av 
Englands økonomiske maskineri til Fellesmarkedets ... har 
den britiske regjeringen til hensikt å temme fagforbunde
nes umåtelige makt, som er en kilde til bekymring ikke 
bare for den britiske industrien og regjeringen, men også 
for landets fremtidige EEC-partnere." 77)
Vi betviler ikke at Drouin vet hva han snakker om; like
vel trenger uttalelsen hans en kommentar: I virkeligheten 
er ikke EEC-kommisjonen noen motstander av fagforbundenes 
"umåtelige makt", det spørs bare hvem deres maktutøvelse 
rammer. Fra kapitalens synspunkt er feilen til de engelske
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fagforbundene at de har vist "svakhet" overfor arbeiderne, 
noe som har slått ut i makt overfor regjeringen og indu
strien: "...95% av streikene (i Storbritannia) starter på 
fabrikkgolvet og mot rådene til fagforeningslederne, som 
da ikke har noe annet valg enn å godkjenne arbeidsstoppen 
for å beholde en slags kontroll."78) Det var denne til
standen den engelske regjeringen måtte få slutt på for å 
tilpasse seg "EEC's økonomiske maskineri": De nye anti- 
streikelovene sikrer de facto at de enkelte fagforbundene 
blir redskaper for landsorganisasjonen, Thd Tfiadd Union 
Cong/idAA, som i sin tur blir regjeringens håndlanger i 
lønnspolitikken.79)
At det var Heaths regjering som til slutt fikk trommet 
igjennom disse lovene, viser i hvor stor grad den hersken
de klassen er interessert i at fagbevegelsen sentraliser
es korporativt i systemkonforme landsorganisasjoner. Den 
borgerlige pressa i Vest-Tyskland har likedan gjort seg 
til talsmann for et "reform"-forslag for fagforbundene. 
Dette forslaget går ut på at den tyske landsorganisasjon
en, Vdut&ckdti Gzwz/ikActiafitAbund (VGB) , skal få monopol 
på å føre tariff-forhandlinger og på å "representere" fag
bevegelsen i "Die konzertierte Aktion" - som tilsvarer 
noenlunde møtene i "Kontaktutvalget" her til lands - og i 
EEC-organene i Brussel. (La oss her innskyte at den tid
ligere delstatsformannen i DGB, Wilhelm Haferkamp nå har 
fått seg et fett embete i Brussel: Siden 1970 er han vise
president i EEC-kommisjonen.) Den borgerlige avisen Vid 
Idlt kommenterte reformforslaget slik:

"Spørsmålet om reform av fagforbundene reduserer seg 
til et enkelt spørsmål: Skal Heinz Oskar Vetters (DGB) 
meningsytringer i økonomiminister Schillers KonzdKtldfi- 
td Aktion være bindende for alle 6,7 millioner fagfor
eningsmedlemmer i Forbundsrepublikken? Eller skal Otto 
Brenner (IG - Metall) tale der for sine 2,2 millioner 
metallarbeidere, Karl Hauenstein (IG - Chemie) for sin 
halve million kjemiarbeidere, og så videre, og så vide
re?" 80)

Etter hvert som Fellesmarkedet blir en europeisk statsdan
nelse og Europaselskapene øker i antall, vil inntektspoli
tiske avgjørelser bli flyttet fra nasjonalstatene til EEC- 
byråene:

"En rimelig balanse mellom inflasjon og resessjon kan 
ikke opprettholdes lenge innen en valutaunion hvis med
lemslandene fører en helt ulik lønnspolitikk. På dette 
området vil kanskje fagforbundene spille en viktig rol
le når det gjelder å koordinere politikken..." 81)

Og fagforbundene har allerede fått sin "representasjon" i 
EEC's Økonomiske og sosiale komite. Hvis Norge havner i
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Fellesmarkedet, og så sant EEC ikke går i oppløsning, vil 
nok denne komiteen overta funksjonene til "Kontaktutvalg
et" og skjøtte dem på beste måte i storkapitalens inter
esse: Ifølge Romatraktatens artikkel 193 skal Den økono
miske og sosiale komité ha utelukkende rådgivende myndig
het overfor Kommisjonen og Ministerrådet. I art. 194 het
er det videre:

"Komiteens medlemmer skal utpekes i personlig egenskap 
og skal ikke være bundet av noen forpliktende instruks."

Og artikkel 195:
"Som grunnlag for oppnevnelsen av Komiteens medlemmer 
skal hver medlemsstat sende Rådet en liste med dobbelt 
så mange kandidater som det antall plasser som er til
delt dens statsborgere. Komiteen skal sammensettes und
er hensyntagen til nødvendigheten av å sikre de forskjel
lige grupper innenfor det økonomiske og sosiale liv en 
passende representasjon." 82)

En "passende representasjon" for fagbevegelsen vil nok 
storborgerskapet i Vest-Europa sette pris på i og med at 
disse "representantene" ikke skal "være bundet av noen 
forpliktende instruks". Og Kommisjonen vil neppe stå råd
løs når den skal utforme EEC's lønnspolitikk. 83)
Integrasjonen i EEC-byråkratiet representerer det siste 
stadium i den sosialdemokratiske fagbevegelsens politiske 
forråtningsprosess. En indikator på denne prosessen er 
fagforeningspampenes politiske aktivitet i Brussel. Hittil 
har den stort sett vært begrenset til møter bak polstrede 
dører med monopolborgerskapets representanter, korridor- 
politikk, taktikkeri og intrigemakeri. For å få visshet 
om dette trenger en ikke lese kommunistiske løpesedler? 
rapporter skrevet av "positivt innstilte" forskere gir 
den beste dokumentasjonen.84)
I Brussel har det parasittiske arbeideraristokratiet fun
net ideelle vekstbetingelser, og det vil neppe ta lang 
tid før fagforbundenes EEC-sekretariat er deres hovedkon
tor. Etter hvert som EEC-staten konsolideres, vil de fag
organiserte få lære å kjenne denne internasjonale fagfor- 
eningsadelen, denne byråkratiske kreftsvulsten, i form 
av tiltakende overvåking og manipulasjon, mer raffinerte 
disiplineringsmetoder og økende medlemsavgifter.
EEC er et produkt av den europeiske monopolkapitalens eks
pansjon, og i neste omgang vil dannelsen av en europeisk 
forbundsstat styrke denne ekspansjonen. Likedan vil en 
samordnet lønnspolitikk i EEC gi den europeiske kapitalen 
nye ekspansjonsmuligheter utad, og dermed bidra til at de 
imperialistiske motsetningene i seinkapitalismen skjerpes.
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Den tiltakende imperialistiske konkurransekampen vil med
føre at kapitalen søker å avtvinge de avhengige massene 
stadig større ofre? og en må regne med at motsetningen 
mellom lønnsarbeid og kapital vil ta voldsommere ytrings
former. Her melder det seg også aktive motkrefter mot en 
endelig konsolidering av EEC: Det er i dag vanskelig å 
si i hvor stor utstrekning sosialdemokratiet vil kunne 
fungere som seinkapitalismens politiske massestøttepunkt. 
I alle fall er det ikke utenkelig at både de skandinavis
ke og engelske sosialdemokratiske masseorganisasjonene 
vil bli så splittet som følge av landenes (eventuelle) 
EEC-medlemskap at de taper sin systembærende funksjon.
Men dette betyr ikke at systemet så å si vil sprekke av 
seg selv. Så lenge de avhengige massene kan holdes poli
tisk passive, så lenge de betaler regningen for kapital
ens imperialistiske ekspansjon med tiltakende utbytting, 
tvang og undertrykkelse, så lenge de ikke kan øyne noen 
vei ut av status quo - så lenge er heller ikke systemets 
muligheter uttømt.

EEC OG KAMPEN FOR SOSIALISMEN

Både i sin opprinnelige progressive fase - i kampen mot 
føydalismen - og i sin senere reaksjonære fase - som red
skap for imperialismen - var nasjonalismen en rent borger
lig ideologi. Dannelsen av de europeiske nasjonalstatene 
og kapitalismens fremvekst var så å si en og samme pro
sess. Nasjonalismen reflekterte både borgerskapets materi
elle interesser under de daværende politiske og sosioøko- 
nomiske konstellasjonene og det aktuelle utviklingsnivået 
til produktivkreftene i kapitalismen. For borgerskapet 
var hverken nasjonalismen, den økonomiske liberalismen 
eller proteksjonismen noen verdier i seg selv: Borgerska
pet har løftet nasjonalismens, liberalismens eller protek- 
sjonismens faner bare i den grad disse ideologiene har 
tjent dets forretningsinteresser. Dette vil selvsagt ikke 
f.eks. de tyske sosialdemokratene vite av når de i dag 
utbasunerer "Europatanken" i kor med monopolborgerskapet, 
på samme måte som de i 1914 stemte for krigsbevilgningene 
og støttet det tyske storborgerskapets imperialistiske 
krig. Sosialdemokratenes "internasjonalisme" i dag er like 
reaksjonær som deres nasjonalisme i 1914.
I artikkelen i dette heftet om drivkreftene bak formingen 
av en europeisk forbundsstat så vi at EEC er svaret på 
den europeiske kapitalens behov for større indre basis- 
markeder og en politisk og økonomisk sterk europeisk stats
makt i den internasjonale konkurransekampen: Produktiv
kreftene i seinkapitalismen er i ferd med å sprenge gren
sene mellom de europeiske nasjonalstatene, en utvidelse 
av de nasjonale kapitalenes indre "lebensraum" er blitt
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en eksistensbetingelse for seinkapitalismen. EEC-11 inter-■ 
nasjonalismen" er monopolkapitalens internasjonalisme.

Kapitalismens ujevne utvikling i Vest-Europa, de sosialt 
og historisk betingede organisatoriske og kulturelle 
skrankene mellom arbeiderne i EEC-landene, styrkelsen av 
det europeiske monopolborgerskapet som følge av et kon
solidert EEC og pusterommet som EEC vil skaffe kapitalen 
for dens ytre ekspansjon: Disse momentene og en rekke and
re gjør at sosialismen i dag har de største muligheter 
for å seire innen rammen av nasjonalstatene.
Kapitalistiske nasjonalstater i Vest-Europa er imidlertid 
i ferd med å bli en historisk umulighet. Såfremt kampen 
mot norsk EEC-medlemskap lykkes og så sant den skal ha 
historisk mening, må den derfor bli bare et skritt på vei
en til sosialisme.
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Einar Jetne: Fiskarar ... Forts, fra s. 192

inntekt og levemåte. Dette er ei utvikling som sjølvsagt 
berre tener kapitalinteressene. Nedbrytinga av den gamle 
næringsstrukturen fjernar den sjølvstendige fiskaren som 
konkurrent i utnyttinga av råstoff og i kampen om mark
nadsdel. Samtidig aukar tilgangen på arbeidskraft i form 
av trålarfiskarar og storbyproletarar - og av nye konsu- 
mentar av fiskefilet.
Langt dei fleste aktive fiskarane er tente med nasjonal
staten som vern mot vest-europeiske kapitalinteresser. 
Innan nasjonalstaten har dei ein viss sjanse til å føre 
ein sigerrik kamp mot norske kapitalinteresser knytt til 
fiskerinæringa, omsetjing, foredling og finansiering av 
bruk og båt.
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