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BRUKSVEILEDNING

SKAL KAMPEN MOT INNLEMMELSE AV NORGE I EEC 
LYKKES, TRENGS VET EN OMEATTENVE MASSEMOBI- 
LISERING. BARE HVIS FLERTALLET AV VET NORSKE 
FOLKET BRYTER TAUSHETEN OG SIER KLART NEI, VIL 
REGJERINGEN OG STORTINGET OPPGI EEC-PLANENE 
SINE. MEN SKAL VETTE SKJE, MÅ EEC-MOTSTANVERNE 
ØKE SIN OPPLYSNINGS- OG AGITASJONSVIRKSOMHET.

SELV OM VERE SOM LESER VARVØGER IKKE ER MANGE 
[AV SISTE NR. BLE VET SOLGT KNAPT 1400 EKS.),
SA VET VI AT VERE TIL GJENGJELV ER POLITISK 
AKTIVE OG BEVISSTE. VI HÅPER VERFOR AT VETTE 
NUMMERET VIL VÆRE VERE TIL HJELP I VET POLI
TISKE ARBEIVET: SETT I GANG STUVIESIRKLER OM 
EEC MEV BL.A. VARVØGER SOM STUVIEMATERIALE, OG 
LA STUVIESIRKLENE VANNE GRUNNLAG FOR VELTAKELSE 
I VISKUSJONER PÅ STØRRE MØTER. TA SELV INITIA
TIVET TIL EEC-MØTER VER VERE BOR, SÅ SANT VET 
ER NØVVENVIG OG MULIG. SKRIV INNLEGG I LOKAL
PRESSA OG ANVRE AI/ISER, OG "KOK" VA SÅ MYE 
VERE VIL FRA VARVØGER.

VET HAR TATT ATSKILLIGE TIMER Å LAGE VETTE 
HEFTET, SOM KANSKJE HAR HØYERE ARBEIVSVERVI 
ENN NOEN AV VE TIVLIGERE NUMRENE. VI HÅPER AT 
VERE SOM LESER VET, VIL HA SÅ MYE NYTTE AV VET 
I VET POLITISKE ARBEIPET AT BRUKSVERVIEN IKKE 
STÅR TILBAKE FOR ARBEIVSVERVIEN.
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OLAV FAGERLID:

Grunntrekk ved 
den europeiske 
kapitalismens ekspansjon

Denne artikkelen søker å stille opp et historisk perspek
tiv for en analyse av vår tids kapitalisme, og den prøver 
å kaste noen svake lysglimt over ujevnheten og tidsulik- 
heten som karakteriserer kapitalistisk utvikling og eks
pansjon: vekselvirkningen mellom utvikling og underutvik
ling som særlig manifesteres i forholdet mellom de under- 
utviklete landa og de rike kapitalistiske industrilanda. 
Artikkelen avslutter med en analyse av de indre motsetnin
gene og krisetendensene i seinkapitalismen. En hensikt 
med artikkelen er at den skal bidra til forståelsen av 
de historiske drivkreftene bak dannelsen av EEC.

ÅPNINGEN Al/ ET VEUVENSMARKEV
Under hele middelalderen finner vi spiren til en ny sam
funnsformasjon - en borgerlig klasse. Dens ryggrad var en 
kjøpmannsklasse som i en naturaløkonomi forutsatte en 
opprinnelig akkumulasjon av pengekapital. Denne stammet 
fra:

1. Rov og plyndring (jamf. korstogene).
2. Tilegning av jordbrukets merprodukt.

Deler av jordbrukets merprodukt havnet i hendene på denne 
klassen ved føydalklassens (adel og kirke) luksusforbruk. 
Denne overføringsprosessen ble aksellerert etter hvert som 
dette merproduktet fikk form av en pengerente. Den hersk
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ende klassens behov for rikdommer og luksusvarer økte. 
Bøndene solgte sine varer på markedet for å skaffe 
penger til avgiftene. Grunnlaget var dermed lagt for en 
sterk utvidelse av markedet.
Det gamle og stabile samfunnet var kommet ut av sin like
vekt. Pengerelasjonene trenger inn overalt, forandrer de 
tradisjonelle bindingene og tilslører de nye utbytter- 
relasjonene. Alt får en pris. Mennesket blir ikke lenger 
bedømt etter størrelsen på fast eiendom, men etter stør
relsen på pengeinntekten. Den delen av adelens og kirkens 
rikdommer som ikke samles på slottene og i kirkene, kom
mer i hendene på en borgerlig klasse som ikke først og 
fremst er interessert i å samle skatter. I deres hender 
blir en stor del av denne rikdommen kapital på jakt etter 
kilder for ny merverdi.
På 1500-tallet ble store anstrengelser gjort for å bryte 
det venezianske monopol på krydderhandelen. En mengde 
ekspedisjoner ble rustet ut for å finne sjøvegen til 
India. De fleste var mislykket, men uansett utfallet av 
disse ekspedisjonene var konsekvensene en handelsrevolu
sjon - åpningen av et verdensmarked.
For oppdagerne var dette innledningen til et eventyr av 
lett-tjent rikdom. For dem som ble oppdaget, var det en 
katastrofe. De store oppdagelsene var begynnelsen til en 
klappjakt på rikdom - en klappjakt som langt overgikk sin 
forgjenger: korstogene, og som først fant sin historiske 
like i de imperialistiske krigene i vårt århundre.
Korstog av handelsmenn og skattjegere rustet ut ekspedi
sjoner for å komme direkte til kilden for krydderhandelen 
eller for å røve til seg det økonomiske overskuddet som 
disse førkapitalistiske samfunnene hadde akkumulert gjen
nom århundrer. En klassisk beskrivelse av denne klappjak
ten er bispen Bartholomez de las Casas* "En 
bo,n,dtni,ng" (1542) 1) om conquistadorenes barbari i 
Amerika.
I et tidsrom på 50 år ble 15 millioner indianere utryd
det ved massakre eller slaveri. Tykt befolkede deler av 
Haiti, Cuba, Nicaragua og Venezuela ble fullstendig av
folket. Denne form for utplyndring var ikke underlagt 
langsiktige perspektiv. Den var en umiddelbar og nådeløs 
tilegnelse av hva disse samfunnene kunne gi av rikdommer. 
Utplyndringen var nådeløs fordi den ikke kjente det dilem
ma som andre sivilisatorer senere var underlagt i utbyt
tingen av de koloniale områdene. Problemet med slavehus- 
holdningen er:

"Samtidig som man gjør et menneske til husdyr, reduser
er man hans yteevne, og hvor lite man enn gir ham, ender
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det med at han koster mer enn han innbringer. Derfor 
er kolonisatoren nødt til å stanse dressuren på halv
vegen. Det resultatet som da foreligger, er hverken et 
menneske eller et dyr, men noe midt mellom; nemlig den 
innfødte. Han er underernært, syk, skamslått og terro
risert, men ikke helt ødelagt, og enten han er gul, 
sort eller hvit viser han de samme karaktertrekk: Han 
er doven, lumsk og tyvaktig, han lever av luft og for
står bare maktens språk.” 2)

KAPITALISMENS UTVIKLINGSHJELP

Under hele utviklingshistorien til kapitalismen i Vest- 
Europa finner vi tre former for merverdi:

1. Merverdi som stammer fra arbeiderne i de kapital
istiske bedriftene.

2. Merverdi som skapes av jordbruket.
3. Merverdi som stammer fra plyndring og slavearbeid i 

de oversjøiske områdene.
Historien fra det 16. til det 18. århundre er en lang 
kjede av plyndringsaksjoner: Spanias erobring og utplynd
ring av Mexico og Peru, Portugals og Nederlands voldtekt 
av Indonesia og Englands brutale utbytting av India. 
Plyndringene førte til en internasjonal konsentrasjon av 
verdier og kapital i Vest-Europa.
Hamilton anslår gull-og sølveksporten fra Latin-Amerika 
mellom 1503 og 1660 til mer enn 500 millioner gullpesos.3) 
I følge Colenbrander utgjør totalsummen av dividender, 
tilbakeføring av lønn og krydderfrakter fra Det Ostindiske 
handelskompaniets operasjoner i Indonesia (1650 - 1780) 
600 millioner gullgylden. 4) Frankrikes inntekt av slave
handelen i det 18. århundre innbrakte ca. en halv milliard 
livre-tournois. (Inntekten av slavearbeidet utgjorde flere 
milliarder livre). Inntektene fra slavearbeidet i britisk 
Vestindia var minst 200 - 300 millioner gullpund (pund 
sterling). 5) Plyndringen av India mellom 1750 - 1800 inn
brakte 100 til 150 millioner gullpund. 6)
Totalsummen utgjør mer enn en milliard pund gullsterling 
og dette er mer enn kapitalverdien til samtlige dampdrev
ne industribedrifter i Europa rundt 1800. 7) Dette betyr 
selvsagt ikke at denne verdistrømmen (som bare var en del 
av verdioverføringen) direkte gikk til oppbygging av euro
peisk industri, - størstedelen kom i hendene på industri- 
borgerskapet ved overklassens luksusforbruk og dessuten 
ved statsutgiftene som ble betalt med inntektene fra 
koloniene. I alle tilfelle er det en historisk sammenheng 
mellom de gunstige betingelsene for den industrielle 
revolusjon og kapitaltilførselen til Europa.
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"Rundt hver anløpshavn (for slaveskip) vokser det i det 
18. århundre opp manufakturer: raffineri, tekstiltryk- 
keri, farveri, sukkervaremanufaktur. Deres voksende 
antall viser oppsvinget i industri og transport. I 
løpet av 18. århundre ble det for eksempel i Nantes 
grunnlagt 15 raffineri, 5 bomullsmanufakturer, 2 store 
fargestoffabrikker, 2 sukkervarefabrikker. Den nye 
industrien, den voksende private formue, den offentlige 
velstand, som helt omdannet byene, oppblomstringen av 
en ny klasse - de mektige kjøpmennene som presset på 
for å spille en rolle i det offentlige liv - det er de 
viktigste sporene slavehandelen i det 18. århundre har 
satt i utviklingen av den franske nasjon." 8)

Brooks Adams 9) understreker sammenhengen mellom East 
Indian Company1s plyndring av India og begynnelsen til 
den industrielle revolusjon:

"Meget snart etter slaget ved Plassey 10) (1757)
begynner rovbytte fra Bengalen å komme til London og 
effekten synes å være øyeblikkelig. Alle autoriteter er 
enige om at den industrielle revolusjon, som skiller 
det 19. århundre fra alle foregående, begynner i år 
1760. Før 1760 var ... bomullsspinnerimaskinene i 
Lancashire nesten like enkle som i India. ... Like 
etter Plassey, i 1759, gir Bank of England for første 
gang ut 10- og 15-pund sedler."

Vi kan anta at de verdiene som ble overført fra øst- og 
vestindia mellom 1757 og 1780 mer enn fordoblet det akku- 
mulasjonsfondet som sto til disposisjon for den framvoks
ende industri. 11)
Selv om tilførselen av rikdom utenfra til enkelte land i 
Europa var uhyre stor, var ikke denne tilførselen i seg 
selv en tilstrekkelig betingelse for framveksten av 
kapitalismen, (jamfør Spania). Prisstigningen, spekula
sjon (åger), verdenshandel og statsgjeldene (som delvis 
var en følge av prisstigningen), konsentrerte kapitalen 
i hendene på et stadig sterkere borgerskap som hovedsak
lig investerte den i handel. Men etterhvert ble stadig 
større del av denne kapitalen satset i forlagssystem, 
manufaktur og senere i industri.
Ved siden av konsentrasjon av kapital i hendene på borg
erskapet, var det også en forutsetning for videre indu
strialisering at det var mulig å kjøpe og sette inn i 
produksjonen en vare som i seg selv skapte merverdi: 
den nienneskelige arbeidskraft. Framveksten av kapitalisme 
forutsatte framveksten av en eiendomsløs masse som måtte 
selge sin arbeidskraft for å leve.
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PRO LET AR1SERING

De rikdoinmene av edelmetall som spanjolene førte med seg 
fra Amerika, ble snart spredt over hele Vest-Europa, 
delvis ved levering av krigsmateriell til de krigene 
Spania førte og delvis ved sjørøveri av spanske skuter.12) 
Det umiddelbare resultatet av denne gull- og sølvstrømmen 
var en prisrevolusjon. En bølge av prisstigning spredte 
seg over hele Europa.
Inflasjonen svekket føydalklassen som fra gammelt av var 
avhengig av faste avgifter. Føydalherrenes inntekter var 
konstante, men deres utgifter økte. For å kunne opprett
holde (og øke) sitt konsum måtte adelen enten utpine 
bøndene enda mer eller øke porduktiviteten av jorda. Så 
lenge produktiviteten var konstant, førte en ytterligere 
utpressing til leilendingenes ruin, noe som selvsagt også 
ruinerte det fundament føydalismen bygget på.
En økning av produktiviteten betydde en rasjonalisering 
av produksjonsmåten. 13) I begge tilfelle måtte store 
masser av bønder forlate sine jordstykker og søke inn til 
de større byene for å livberge seg av tigging eller av å 
selge sin arbeidskraft til kapitaleierne. Denne proleta- 
riseringsprosessen ble aksellerert ved at manufakturvarer 
etterhvert trengte inn på det tradisjonelle markedet til 
håndverkerne som ble ruinert og sank ned i massen av 
utbyttede, uthungrede og eiendomsløse.
De som måtte betale den kapitalistiske akkumulasjonen,var 
de ruinerte håndverksgesellene og de utpinte småbøndene 
som utgjorde det nødvendige arbeidskraftreservoar for 
framveksten av kapitalistisk produksjon. Det var indian
erne som ble dømt til livegenskap og tvangsarbeid. Det 
var bantuene som forsynte verden med slaver. Det var 
innbyggerne på Honkey-øyene som ble utryddet av det Øst- 
Indiske handelskompani. Det var det indiske folk som ble 
utplyndret av den engelske koloniseringen. Plyndring var 
kapitalismens fødselshjelp - utbytting er dens eksistens
grunnlag.

FORSØK PÅ Å STILLE UTVIKLINGEN I EUROPA I RELIEFF
I den enkle vareproduksjon eier produsenten produksjons
midlene og han selger produktene for å kunne kjøpe livs- 
middel (ev. erstatte forbruk av produksjonsmidlene). I 
den kapitalistiske produksjonen har ikke arbeiderne råde
retten over produksjonsmidlene og kan bare opprettholde 
livet ved å selge sin egen arbeidskraft.

Overgangen fra enkel vareproduksjon til kapitalistisk
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produksjon kjennetegnes ved:
1. Omdanning av arbeidskraft til vare.
2. Omdanning av produksjonsmidlene til kapital.

Begge disse særtrekk finner vi i Vest-Europa i det 16. og 
17. århundre - hovedsaklig i England.
Men kapital, da særlig i form av åger- og handelskapital, 
var ikke noe særfenomen for Europa. Denne form for kapi
tal har eksistert i tallrike sivilisasjoner som har nådd 
et fremskredet stadium av enkel vareproduksjon. (Kjenne
tegnet ved hjemmeindustri (forlags-systemet) og manufak
tur) . De viktigste eksemplene er det bysantiske rike, 
Mogulenes rike, det islamske rike, Kina og Japan. I de 
fleste av disse samfunnene var hjemmeindustrien, forlags- 
systemet og manufakturen høyt utviklet. Fra keiser 
Justinians tid (ca. 550) utvikles en tekstilindustri i 
Bysants. Dens arbeidskraft var håndverkere som var sam
menpakket i storbedrifter. (Håndverkerne var fortsatt 
eiere av produksjonsmidlene)„
I det islamske riket fantes kanskje den mest velutviklede 
hjemmeindustri og manufaktur. I kvikksølvgruvene i det 
mauriske Spania var det mer enn 1000 arbeidere. I den 
berømte tekstilveverbyen Tinnis fungerte hjemmeindustrien 
fullkomment fra år 815.
Kina hadde også en framskreden utvikling av manufaktur - 
særlig bergverk og bedrifter for framstilling av jernvar
er. Seinere ble porselen- og tekstilmanufakturen utviklet. 
Noe lignende finner vi også i India.
Dette organisatoriske mellomtrinn mellom håndverk og 
(kapitalistisk) storbedrift levde side om side med en 
sterk akkumulasjon av pengekapital uten at resultatet ble 
en industrikapitalisme.
Så lenge størsteparten av folket har lite eller ingen an
del i vareproduksjonen og følgelig heller aldri opptrer 
på markedet, blir markedet begrenset. I tiden før indu
strikapitalismens gjennombrudd preges fjernhandelen av 
overklassens forbruk, og den blir en handel med luksus- 
gjenstander. Innenfor disse trange grensene av markedet 
finner kapitalen andre og mer profitable investeringsfelt 
enn produksjon. I den grad produksjonen ikke arbeider for 
statsoppdrag blir også denne av samme grunn som fjern- 
handelen, hovedsaklig begrenset til framstilling av luk- 
susgj enstander.
Ingen steder utenfor Vest-Europa hadde pengerenten rukket 
å bli dominerende over lengre tid. Pengerenten var en 
betingelse for en rask utvidelse av markedet - følgelig 
også for framveksten av en borger-klasse som i Vest- 
Europa mellom det 10. og 18. århundre samlet åger-, kjøp
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manns- og handelskapitalen i sine hender . Framveksten av 
borgerskapet svekket føydalklassen samtidig som det gjen
nom statsgjeldene og statsoppdragene gjorde statsmakten 
til sitt redskap i akkumulasjonsprosessen.

I andre førkapitalistiske samfunn ble den akkumulerte 
kapital "offer" for en sentralisert og despotisk stats
makt som noe grovt kan karakteriseres som føydal. Spiren 
til et selvstendig borgerskap ble kvalt under trykket av 
en statsmakt som enten eksproprierte 14) akkumulert 
kapital eller skaffet seg kontroll og monopol over viktig 
produksjon.
Dette betyr ikke at en kapitalistisk produksjonsmåte bare 
var mulig i noen få land i Europa. Det er i høyden en 
ufullstendig forklaring på hvorfor den først oppsto der. 
Etter de store oppdagelsene er det uråd å snakke om en 
selvstendig utvikling i samfunn utenfor disse landene.
Etter de store oppdagelsene presses utviklingen i de fleste 
førkapitalistiske landene inn i en bane som bestemmes av 
utviklingen i de kapitalistiske metropolene.

SÅKALT HANVEL

Statsoppdragene og det voksende forbruket til den besit- 
tende klassen, skaffet grobunn for en ikke-jordbrukspro
duksjon. Ved siden av handel med kolonivarer og edelmetal- 
ler blir handel med håndverks- og manufakturvarer stadig 
større. På 17-hundretallet arbeidet den engelske bomulls- 
vareindustri, Lyons silkeindustri, Solingens metallindu
stri og Leidens tekstilindustri for et internasjonalt 
marked. Utvidelsen av markedet aksellererte kapitalakku
mulasjonen til de store handelshusene og la grunnen for 
industriell kapitalakkumulasjon. 15)
Etterhvert som merverdimassen skapt av det vesteuropeiske 
proletariat vokste, spilte den direkte plyndringen av de 
oversjøiske områdene stadig mindre rolle som berikelses- 
kilde. Etter den industrielle revolusjonen blir behovet 
for et marked - et verdensmarked - dominerende. Utplynd
ringen får en annen og mer fredelig form: handel. Pirat- 
enes dødningehode blir skiftet ut med handelkompanienes 
offisielle tollstempel.

Al/l/I KLI MG TØVER UTVIKLING (1NVIA)

8

"I det 18. århundre hadde India nådd et høyt nivå i den 
førindustrielle utviklingsfasen. Jordbruket var til
strekkelig utviklet til å kunne ernære ett stort antall



ikkejordbruksarbeidere. Der fantes høyt kvalifiserte 
jern-, stål- og tekstilhåndverkere, dessuten skipsbyg- 
gere og metallhåndverkere. India framstilte varer ikke 
bare for eget forbruk, men også for eksport. I århund
rer var Indias økonomiske rikdommer kontrollert av 
finanskjøpmenn og fyrster som samlet den delen av pro
duksjonen som ikke ble konsumert, i form av gull- og 
sølvskatter. Denne rikdommen var altså tilstrekkelig 
konsentrert til å kunne danne en potensiell kilde for 
investeringspenger. Indias forråd av høyverdig kull og 
jern lå relativt nær hverandre ... Hvorfor har ikke 
denne kombinasjonen av helt åpenbare gunstige omstendig
heter ført til en bestemt økonomisk utvikling som hadde 
maktet å nå et virkelig framskritt i en stadig raskere 
rytme?" 16)

India og Kina dominerte tekstilmarkedet i minst et halvt 
hundreår etter 1760. Den unge britiske industrien var 
ikke med ett slag i stand til å bryte seg inn på dette 
markedet. I 1815 eksporterte India bomullsvarer for 1,3 
millioner £ til Storbritannia, mens den britiske eksport 
av samme vare til India utgjorde 26.000 £. I 1813 var de 
indiske bomullsvev- og silke-varer 50 - 60% billig
ere enn de engelske. For å beskytte den engelske industri 
ble disse varene belagt med en toll på 70 - 80%. Samtidig 
påtvang England India en frihandelspolitikk gjennom det 
Øst-Indiske Handelskompani. Først i 1830 da den britiske 
industrien var tilstrekkelig overlegen, var tiden inne 
for å proklamere frihandel mellom nasjonene. 17)
En slik proklamasjon var verdiløs om den ikke bygget på 
materiell makt. Erobringen av verdensmarkedet var en vold
elig erobring. Dens økonomiske suksess var i høyeste grad 
avhengig av soldat- og kanondiplomati. Med gevær og toll- 
stempel ble produktivitetsmonopolet og markedsherredømmet 
sikret. De britiske bomullsvarene erobret det indiske 
markedet i 1815 - 1850. I 1850 absorberte India 25% av 
eksporten fra Lancashire.
Englands jord- og skattepolitikk destruerte landsbysam- 
funnet og ga rom for korrupte godseiere og ågervirksom- 
het. De indiske håndverkerne ble ruinert og en flerehundre- 
årig håndverkstradisjon ble kuttet av. Landet ble fra
røvet sitt økonomiske overskudd og overlegenheten til den 
engelske industri kvalte spiren til enhver nasjonal indisk 
industri.
Gamle håndverkssentra døde ut. Byene ble fylt av en uende
lig slum med tiggere - vrakrestene etter et samfunn 
hvis bindingsverk og fundament var knust av kolonimakten.
I stedet blomstret svindlerne, ågerkarlene, gateselgerne. 
Samfunnsparasitteneslukte det økonomiske overskuddet som 
ikke kolonimakten raket til seg.
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Indias endelige kolonistatus ble beseglet i 1883 da 
England besluttet å gjøre landet til en råstoffprodusent 
av jordbruksvarer - først og fremst bomull. Et land som 
før hadde utført bomullsvarer, ble nå en eksportør av 
bomull som ble transportert til England for bearbeiding 
og så tilbakeført til India som bomullsvarer. India var 
dermed omdannet fra ferdigvareprodusent til råvareprodu
sent.
Vi har behandlet India som et typisk eksempel på koloni- 
seringsprosessen i Asia, Latin-Amerika og Afrika. India 
\)(XK regelen som best kan stilles i relieff ved å studere 
regelens eneste unntak:

JAPAN

I midten av det 19. århundre var både Japan og India 
underutviklet (ikke-industrialisert). I perioden 1896- 
1900 var industriproduksjonen per capita 3 ganger så høy 
i Japan som i India (5,7$ mot 1,5$). Folketettheten var 
dessuten størst i Japan. 40 år etter, i perioden 1936-38, 
representerte forskjellen i per capita-produksjon et 
enormt sprang i utviklingsnivå mellom de to landa. Indu
striproduksjonen per capita i Japan var da 65$ og i India 
var den 4,9$. 18)
Likevel er det en kjensgjerning at på den tiden da de 
europeiske maktene var opptatt med å ruinere India, eta
blere seg i Afrika og underkaste seg Latin-Amerika, var 
forholdene for en industriell utvikling i Japan minst like 
ugunstige som ellers i Asia. P.g.a. landets fattigdom var 
ikke Japan et attraktivt objekt for utplyndring sammen
lignet med rikdommene i India, Latin-Amerika og Afrika. 
Japan unngikk derfor invasjonen av skattejegere, soldater 
og andre sivilisatorer.
Japan var et samfunn som bygget på småbondejordbruket.
Det var et føydalsamfunn som kanskje satte strengere 
grenser for enhver utvikling enn noe annet prekapitalist- 
isk samfunn:

" I tohundre år ble enhver anstrengelse gjort for å 
undertrykke vekst og forandring ... Samfunnet var fast
frosset i et uforanderlig klassesystem. ... Ridder- 
klassen fortsatte å kreve samfunnets merprodukt, lite 
ble igjen til investeringer. Det lukkede klassesamfunnet 
kvelte skapende energi og fikserte arbeidskraft og ta
lent til tradisjonell virksomhet. Det var utenkelig å 
feie bort disse hindringene for industriell utvikling."19

Under adelens regime skjedde det. likevel en akkumulasjon
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av pengekapital. Den opprinnelige akkumulasjon stammet i 
hovedsak fra sjørøveri langs den kinesiske og koreanske 
kysten i det 15. og 16. århundre. Denne akkumulasjonen 
skjedde stadig under truselen av konfiskering eller krav 
om '‘lån" til statsmakten. Men den relativt stabile fram
veksten av et borgerskap var i seg selv ikke bare et tegn 
på at den gamle statsordningen var i oppløsning, fram
veksten fremmet i sin tur oppløsningen.
Da det gamle regimet 20) ble kastet, var det dette borg
erskapet som avgjorde resultatet av revolusjonen og den 
videre utvikling. Den institusjonelle rammen for en kapi
talistisk utvikling ble skapt. Regimet som gikk ut fra 
Mejii-restaurasjonen forandret den økonomiske strukturen 
drastisk og var en enorm impuls til den grunnleggende 
akkumulasjonen av kapital og overføringen av denne fra 
handel- og ågerkapital til industrikapital.
Kilden til den grunnleggende akkumulasjonen var jord
bruksbefolkningen (I Europa var det både jordbruket og de 
oversjøiske områdene). Det kombinerte presset fra en 
kapitalist-dominert stat og et nytt landeierborgerskap 
økte presset på bondebefolkningen. Andelen til den direk
te produsent av jordbruksproduktet gikk ned fra 39% (rundt 
1800) til 32% etter agrarreformen til Mejii regimet.21)
Avgiftene og skattene ble krevd inn i pengz/i (pengerente) 
og dette var et effektivt middel til å tvinge bøndene ut 
på markedet for å selge sine produkter. Dermed ble byene 
forsynt med de nødvendige jordbruksproduktene. Lønnene 
til arbeidere utenfor jordbruket ble holdt på eksistens
minimum. Dette var mulig p.g.a. landsbygdas store befolk- 
ningsoverskudd som ble arbeidskraftsreservoaret. Omfor
deling av inntekten og sentraliseringen av kapital ble 
dessuten fremmet ved en bevisst inflasjonspolitikk.
Men at det gamle regimet ble nedkjempet,var i seg selv 
ikke en tilstrekkelig betingelse for en kapitalistisk 
industrialisering. På tross av at det nye regimet skapte 
gunstige betingelser for kapitalakkumulasjonen, fortsatte 
borgerskapet med sin gamle beskjeftigelse. De investerte 
kapitalen hovedsaklig i handel og ågervirksomhet - for
holdsvis lite gikk til manufaktur eller industri.
Statsmakta arbeidet bevisst for å dra økonomien ut av 
denne bakevjen. Den investerte svære summer i jernbaner 
og i utviklingen av et kommunikasjonssystem, i basisnær
ingene og i produksjon av maskiner. Den ga vidtgående 
investeringsgarantier og garanterte kjøp av mange års 
produksjon fra nye bedrifter.
Den raske utbyggingen av en nasjonal industri ble desto 
mer nødvendig etterhvert som det japanske markedet ble
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nedrent av utenlandske varer etter at Japan ble påtvunget 
en handelsavtale med USA (1854) som sikret amerikanerne 
ekstremt gunstige byttevilkår. En lignende avtale ble 
inngått med europeerne. Fram til da hadde utviklingen i 
Japan stort sett blitt bestemt av de indre motsetningene 
og spenningene i nasjonen selv. Men selv etter denne 
handelsavtalen ble ikke presset utenfra større enn at 
Japan kunne bygge opp en selvstendig og konkurransedyktig 
industri. At presset ble relativt svakt skyldtes fram
veksten av flere rivaliserende imperialistiske makter på 
jakt etter råstoffkilder og markeder. Selv om Japan etter
hvert representerte et marked som kunne blitt objekt for 
imperialistisk utbytting, var rivaliseringen mellom de 
imperialistiske maktene et effektivt hinder for koloni
sering .
Men presset utenfra skjerpet kampen til det nasjonale 
borgerskapet for sin egen selvstendighet noe som betinget 
en rask oppbygging av en konkurransedyktig industri og et 
nasjonalt forsvar. Opprustningen integrerte den deklas
serte og kupongklippende krigerklassen, samuraiene, som 
var en levning fra føydalismen. De kunne igjen fylle en 
historisk funksjon - denne gangen som det militaristiske 
redskapet til en ekspanderende kapitalistisk stat.
Japan unngikk å bli et offer for jakten på råstoff og 
marked. Derimot ble landet selv en verdig juniorpartner 
i denne rovjakten.

KONSENTRASJON Al/ KAPITAL
De første konstruktørene av vevstoler ble også tekstil- 
fabrikanter som fortsatte å bygge egne maskiner. Den 
sterke utviklingen av tekstilindustrien økte behovet for 
produksjonsutstyr, men først mellom 1820 og 1830 fikk 
England maskinfabrikker.
Kapitalen ekspanderte ikke uten videre til nye produksjons
områder selv om de tradisjonelle produksjonssektorene var 
overkapitaliserte ( stadig avtagende utbytte av nyinves- 
tert kapital ). "Overskuddskapitalen" søkte før tilbake 
til sitt historiske opphav: handel, lånevirksomhet, spe
kulasjon o.l. enn til nye produktive investeringer. Først 
når det kunne høstes en profittrate som lå betraktelig 
over den gjennomsnittlige, strømmet kapital til nyåpnede 
produksjonsområder. Tilstrømming av kapital til den nye 
sektoren førte til hardere konkurranse om markedsandelen 
- d.v.s. lavere priser og fallende profittrate.
Kapitalistens kamp for å overleve denne konkurransen 
forutsatte en hevning av produktiviteten - en rasjonali
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sering av arbeidsprosessen ved intensivert utnyttelse av 
arbeidskraften og investering i maskineri. En utjevning 
av profittraten begunstiget bedriftene med høyeste pro- 
duktivitet idet de bedriftene med produksjonskostnader 
som ligger over den gjennomsnittlige produktpris, tenden- 
sielt blir sjaltet ut av konkurransen om markedet. Bedrif
tene med den høyeste organiske sammensetning av kapital 
22) gikk derfor seirende ut av denne konkurransen.
Jo mer utviklet og effektivt maskineriet innen en produk
sjonssektor var, desto høyere organisk sammensetning av 
kapitalen var nødvendig for å oppnå den gjennomsnittlige 
profittraten. Følgelig vokste den kapital som skulle til 
for å oppnå en tilstrekkelig avkastning - gjennomsnitts
størrelsen på bedriftene vokste. Ny kapital uansett stør
relse (konsentrasjon) kunne ikke lenger strømme til. Det 
var bedriftene og selskapene med herredømmet over de størs
te kapitalreservene som kunne utnytte utviklingen til sin 
fordel.
Denne omfordelingsprosessen var (og er) ikke noen harmo
nisk vekstprosess. Motoren i denne kapitalistiske struk- 
turforandringen var kriser - overproduksjonskriser. De 
kapitalistiske krisene er overproduksjonskriser av bytte
verdier. De skyldes ikke en for liten absolutt konsumkraft, 
men en for liten bztatingbdyktig etterspørsel. Et relativt 
vareoverskudd finner ikke den pengeekvivalent på markedet 
som er nødvendig for å realisere bytteverdien av varen. 
Varer hoper seg opp på lagrene og representerer forskot
tert kapital som ikke kan gjenvinnes, og merverdi som ik
ke kan realiseres (realiserings-krise), eller produksjons
kapasiteten står ubrukt og representerer død kapital som 
ikke kan reproduseres, og økes ved skaping av ny merverdi 
(kapitalens "verdiskapingskrise" - Verwertungskrise).
De stadig tilbakevendende krisene i den siste fjerdedelen 
av 1800-tallet aksellererte kapitalkonsentrasjonen. Bedrif
tene med den laveste produktivitet gikk bankerott. Disse 
økonomiske skibbrudd medførte ekspropriasjon av småkapi- 
talistene, verdiforringelse og destruering av kapital.
Den kapital som ble destruert, skaffet rom for ekspansjon 
av den gjenværende kapital. Etter hvert som de svakeste 
brøt sammen, økte markedsandelen for dem som ble igjen. 
Dette ga grunnlaget for en ny økning av profittraten.

"VEN 2. TEKNISKE REVOLUSJON"

I slutten av det 18. århundre er kapitalismen inne i sin 
2. tekniske revolusjon. Ved siden av kull blir olje og 
elektrisitet nye energikilder. Eksplosjons- og elektro
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motoren fortrenger dampmaskinen. Foredlingen av råjernet 
blir rasjonalisert og kvaliteten på sluttproduktet blir 
sterkt forbedret og mer kontrollerbar. Gjennom legering 
utvikles og forbedres herdingen av stålet som blir det 
grunnleggende råstoffet for den nye industrien (tungindu
strien) . Elektrolysen av bauxitt gjør aluminium til et 
billig og anvendelig råstoff for industriproduksjon. I 
denne perioden får også kjemisk industri sitt første sto
re oppsving.
En kapitalistisk optimal utnyttelse av den nye teknolog
ien krevde store kapitalbeløp. Bak oppbyggingen av fabrikk
anleggene sto store konsern eller finansinstitusjoner.
Det var storkapitalen som fikk herredømmet over den nye 
profittkilden, noe som selvsagt aksellererte konsentra
sjonen av makt og kapital. De store anleggskostnadene 
gjorde det dessuten vanskelig for ny kapital å etablere 
seg i denne sektoren. Grunnlaget for monopolkapital var 
dermed lagt. Denne konsentrasjonsprosessen av kapital 
manifesterer seg ved at de store foretakene sysselsetter 
en stadig større andel av arbeidskraften.
TABELL 1: Psioa zntvZA ^qKdzZZng av Zkkzjosidb/iukAAyAA&Z&at-

to, faond&Zt dttdfi AosiztakAkat&gofiZ&m. Ty* kland. 23)

Foretak med
1882

%
1895

%
1905

%
1925

%
1933

%
1950 a)

%
0 til 10 arbeidere 65,9 54,5 45,0 39,4 46,8 24,6

11 til 50 arbeidere 12,1 15,8 17,9 19,1 14,3 28,7
51 til 200 arbeidere 10,1 14,0 16,8 18,0 14,3 9,6
over 200 arbeidere 11/9 15,7 20,3 23,5 24,6 37,1
a) Tallene gjelder Forbundsrepublikken.

For den tyske industrien er denne konsentrasjonsproseesen 
enda mer i øynefallende.
TABELL 2: PfcoAzntvZA fiosidzZZng av ZnduAtfiZAyAAdZAatte.

faotid&Zt dttan. bzdsLsLfitAkatzgofiZzsi. Ty&kZand. 24)

F . .. t A W33 B A B A «
Fabrikker med %%%

1 - 9 arbeidere 88,6 19,6 46,1 2,9 43,9 2,2
10 - 49 ti 8,1 15,4 34,0 12,4 14,5 2,6
50 - 99 ii

2 4 21,5 9,0 9,9 18,2 7/3
100 - 199 ti J ^ 4 5,2 11,5 9,9 8,8
200 - 499 i 3,6 17,3 6,4 11,3
500 - 999 " i 00o 43,4 1,1 11,7 6,0 30,3
mer enn 1000 - j 0,9 34,3 1/1 37,6
A = % av det totale antall foretak
B = % av det totale antall arbeidere! .
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TABELL 3: Psloa e.ntvTA fiosidzlTng av Tkk&joKdbsiukAA yAA atte.
fiosid&lt dttdti fiosie.takAkat&gofiT&ne,. PAankATke.. 23)

Foretak med
"f96 B A i.926 B A “5®

~o______________________ -6 -6

1-10 arbeidere 9 8,3 62,7 96,1 39,2 95,4 20,0
11 - 50 ii 1,32 11,7 3,0 15,6 3,6 28,851 - 100 ii 0,18 5,1 0,8 7,4 0,5

101 - 500 ii 0,02 11,2 0,03 17,5 0,5 21,4
mer enn 500 •i 9,3 19,3 29,8
A = % av totalt antall foretak 
B = % av totalt antall arbeidere.

TABELL 4: Pao& zntvTb faoAd&lTng av TkknjofidbAukAAyAAQ.ZAatte.
^ofidzZt faoAdtakb kategosiTzm. ItaZTa. 23)

Foretak med
192 7A LlZJ B A193F39B A 1959 B

10 arbeidere 89,6 31,1 88,7 24,3 76,1 15,4
100 ii 9,1 1,2 9,7 25,4 21,2 27,9
1000 ii 1,2 31,7 1,5 33,6 2,5 27,9

1000 ii 0,1 10,7 0,1 16,7 0,2 29,2
A = % av totalt antall foretak 
B = % av totalt antall arbeidere.

Konsentrasjon av industrikapital er samtidig en konsen
trasjon av en stadig økende fast (produksjons-) kapital 
som krever mest mulig stabile amortisasjonsbetingelser. 
Samtidig innebærer konsentrasjonsprosessen at muligheten 
for å sjalte ut en mektig konkurrent på kort sikt er svært 
liten. Å sikre stabil kapitalakkumulasjon krever en "for
utsigbar" prisutvikling. En priskrig mellom industri- 
risene ville være selvødeleggende.
Liberalismens krav om fri konkurranse ( til konsumentenes 
beste ) gjenspeiler ikke monopolborgerskapets behov og 
muligheter. Deres interesser er best tjent med avtaler 
om pris og markedsandel (produksjonsbegrensning) og de 
ser seg sterke nok til å diktere prisene på markedet - 
d.v.s. styre markedet.

"Når (nå) raffinerieierne på grunnlag av gjensidig for
ståelse er blitt enige om å begrense mengden og produk
sjonskapasiteten til en bestemt kvote som retter seg 
etter tilbud og etterspørsel, kan markedet 4>tyhQ,& slik 
at det resulterer i en fornuftig profitt for hver av 
oss. Oljen koster i dag 15 cents pr. gallon. Den foré-
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slåtte oppdelingen av virksomheten vil utvilsomt føre 
til en pris av 20 cents pr. gallon. Men for å oppnå en 
rettferdig (sicl) profitt må oljen selges for 25 cents 
pr. gallon." (Rockefeller til New Vo^k TscZbum ved grunn
leggelsen av Standard Oil Trust i 1874.)

Monopolavtaler om pris og markedsandel var ikke noe nytt 
historisk fenomen. Handelskapitalen som var industrikapi- 
talens opphav, var i høyeste grad monopolisert kapital.
Men slike avtaler forutsetter en stor grad av kapitalkon
sentrasjon. Så lenge bedriftene er små, er det vanskelig 
å kontrollere en rask fra- eller tilstrømning av kapital 
i takt med variasjonen i profittraten. De første forsøke
ne som ble gjort på slike monopolavtaler i industrien (i 
England rundt 1850) ble derfor isolerte forsøk av kort 
varighet.

VANHELSEN Al/ 1NVRE KOLONIER
Ved pris- og markedsavtaler opprettholdt eller økte mono- 
polsektoren sin profitt selv ved avtagende eller konstant 
kapasitetsutnyttelse. Monopolsektoren sikret seg dermed 
sin profitt på bekostning av den ikke-monopoliserte sek
tor som til en stor grad var avhengig av monopolenes va
rer, eller som leverte varer til monopolsektoren hvor den
ne til en viss grad dikterte prisene (m.a.o. ulikt bytte
forhold) . Monopolprisene reduserte også kjøpekraften som 
utgjorde markedet for den ikke-monopoliserte sektoren.
Monopolenes evne til å sikre seg profitten (ikke minst i 
nedgangstider) går tydelig fram av tabell 5.
TABELL 5: ?nTt>Tndek& {^on den monopoli* ente og Tkkemono - 

polit> eKte tektoJi ( 1 92 8 - 1 934). 25)

Tyskland Polen Østerrike
1928 = 100 1928 = 100 1931 = 100

Mono- Ikke- Mono- Ikke- Mono- Ikke-
pol- monopol pol- monopol- pol- monopol-
pris pris pris pris pris pris

1928 100 100 100 100 97 110
1929 103, 6 91,2 107,5 93,6 98 100
1933 78, 4 45,4 91,9 49,1 104 73
1934 78, 3 54,3 87,6 49,1 105 76

I Frankrike sank profitten i løpet av den store depresj»
nen i den kartelliserte industrien fra 100 (indeks) i 
1929 til 68. I den ikke-kartelliserte industrien var ned
gangen i profitten fra 100 til 35. 25)
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I tillegg til å redusere kapitalakkumulasjonen i den ikke- 
monopoliserte sektoren skjedde det en omfordeling av kapi
tal mellom de to sektorene ved at storforetakene lettere 
hadde adgang til billige kreditter og dessuten i større 
grad hadde fordel av statsoppdragene i utbyggingen av kom
munikasjonsnettet og i opprustningen.
Ved kapitaloverføring fra industri i nedgang til ekspande
rende industri uttørkes hele produksjonssektorer. Industri 
i tilbakegang "frigjør" arbeidskraft. Tidligere industri- 
sentra blir depresjonsområder og synker ned i underutvik
ling. Hele landområder omdannes til regressive soner som 
blir utfyllende marked og arbeidskraftreservoar for den 
stadig mer sentraliserte kapitalen.

INVRE 0 VERKAPIT A LISERING - EKSPANSJON UTAV

Storkapitalens indre ekspansjon gikk på bekostning av 
produsentene i primærnæringene, håndverkerne og småkapi- 
talistene. Men så snart det nasjonale markedet (innen en 
produktsektor) var dominert av et fåtall storforetak, var 
en videre ekspansjon på konkurrentenes bekostning en lang
siktig målsetting. På kort sikt ville en drastisk omfor
deling av markedsandelen bare være tenkelig gjennom en 
selvmorderisk priskrig.
Konkurransen på hjemmemarkedet antar dermed en ny form. 
Priskrig blir "bannlyst", men ved rasjonalisering og tek
niske fornyelser kan et storforetak skaffe seg en gunstig 
konkurranseposisjon.
For å henge med i kappløpet må det enkelte konsern øke 
produktiviteten, dvs. øke den organiske sammensetningen 
av kapitalen. Truselen om undergang tvinger kapitalistene 
til å holde produksjonskostnadene nede, følgelig også hol
de lønningene, som er en kostnadsfaktor, så lavt som mulig 
Kapitalkonsentrasjonen forsterker tendensen til å utvikle 
produksjonspotensialet hurtigere enn økningen i betalings
dyktig etterspørsel. Det enkelte foretak utvikler sin 
produksjonskapasitet uten å kunne ta omsyn til at produk
sjonskraft og konsumkraft må komme i motsetning til hver
andre innenfor antagonistiske (og systembetingede) forde- 
lingsforhold. Denne motsetningen kan lettest eksemplifise
res ved lønnens dobbeltkarakter. For å oppnå høyest mulig 
profitt er kapitalisten interessert i lavest mulige kost
nader - dvs. lavest mulige lønninger. På den andre siden 
utgjør lønnen som inntekt en etterspørselsfaktor etter 
hans produkter. For å realisere bytteverdien av produk
sjonen er derfor kapitalisten henvist til høye lønninger 
til arbeiderne i andre kapitalistiske bedrifter.
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Stiger ikke samfunnets konsumkraft tilsvarende som arbeids
produktiviteten, blir nødvendigvis produksjonskapasitet 
ledig og den umiddelbare økningen i varemengden kan ikke 
absorberes. Begge fenomen er uttrykk for "et overskudd" 
på kapital. Under disse forhold ville en ytterligere in
vestering av kapital i en produktsektor ikke bare gi en 
profittrate under gjennomsnittet, men tendensielt under
grave fundamentet for monopolprofitten som bygger på å 
opprettholde prisene ved produksjonsbegrensninger (noe 
som på lengre sikt forutsetter en begrensning av kapital
strøm til monopolsektorene). "Overskuddskapital" må derfor 
søke utover sitt tradisjonelle virkefelt - produktsektor 
eller nasjonalt område. Monopolkapitalen trenger inn i 
nye produktsektorer eller søker utover de nasjonale gren
sene på jakt etter arbeidskraftreserver den kan utbytte 
og marked den kan utnytte.

IMPERIALISME

Borgerskapet fra frikonkurranse-epoken var svorne tilhen
gere av frihandel og ivrige motstandere av kolonialisme.
De hungret etter kapital for stadig å kunne utvide rammen 
for sin produksjon. For dem var derfor enhver økning av 
statsutgiftene ødsling. Storbritannia hadde produktivitets- 
monopol og de billige industrivarene bante selv veien på 
verdensmarkedet. Eksporten trengte ingen beskyttelse. Rik
tignok ble det gjort forsøk på å hindre den stadige utvi
delsen av britisk markedsherredømme, men den engelske 
krigsflåten var en tilstrekkelig garanti for at disse 
hindringene kunne overvinnes. For det engelske borgerska
pet syntes derfor markedet å være ubegrenset og for de 
borgerlige intellektuelle syntes fundamentet for det små- 
kapitalistiske tusenårsriket å være tilstrekkelig sikret:

"I den grad den politiske innflytelsen til kjøpmenn og 
incjustrikapitalister vokste, steg også motstanden mot 
en ærgjerrig utenrikspolitikk og mot utgiftene til hær 
og marine, likeså mot kolonial ekspansjon. Alt i 1793 
innledet Bentham 26) sitt stridsskrift: 'Frigjør kolo
niene! ' De liberale frihandlerne aksepterte denne hold
ningen og ble kjent som tilhengerne av 'little England'" 
27)

Selv i siste halvparten av det 18. århundre fikk dette 
synet på koloniene oppslutning fra mange konservative po
litikere, blant dem Disraeli.
Denne innstillingen til koloniene forandret seg etter 
hvert som konsentrasjonen og sentraliseringen av makt gjor
de monopolborgerskapets innflytelse dominerende. I mono- 
polborgerskapets hender var sentralisert store kapital-
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mengder som søkte nye investeringsfelt - om nødvendig 
utenfor England. Storindustrien hadde ikke noe produkti- 
vitetsmonopol. Selv på innenlandsmarkedet måtte den kon
kurrere med utenlandske konsern som ofte arbeidet under 
bedre (produksjons-)betingelser enn de engelske.
Storbritannias industrielle overherredømme var truet av 
et samlet Tyskland, av Frankrike som holdt på å komme seg 
på fote igjen etter den tysk-franske krig, av USA som 
stort sett hadde fullført den indre ekspansjonen og som 
kunne dra fordel av de store energiressursene oppbygging
en av en moderne industri, og av Japan som hadde kastet 
føydalåket og blitt en kapitalistisk stat i rask ekspan
sjon.
Mange av de framvoksende industristatene, som f.eks. Russ
land, Italia og Japan, kopierte selvsagt ikke hele den 
industrielle strukturen til de mest framskredne industri
nasjonene. De "etterlignet" den mest moderne industrien 
hvor den organiske sammensetning og konsentrasjonen av 
kapital var størst. Disse industri-oppkomlingene gjennom
førte en rask utvikling av tungindustri og kjemisk indu
stri. De importerte monopolstrukturen og deres produkter 
meldte seg snart i konkurransen om det internasjonale 
markedet.
Frihandel og doktrinen om den frie vare- og kapitalstrøm 
tjente ikke monopolborgerskapets interesser; for dem ble 
proteksjonisme en nødvendighet for å beskytte det nasjo
nale basismarkedet - kilden til monopolprofitt og spring
brettet for ytre ekspansjon.
Den nye industrien som vokste fram etter den 2. tekniske 
revolusjonen,krevde stabil tilførsel av råstoff og energi. 
Den internasjonale konkurransen gjorde det livsnødvendig 
for det nasjonale monopolborgerskapet å skaffe seg kon
trollen over råvare- og energikildene - de aktuelle så 
vel som de potensielle. Kontrollen over råvarekildene er 
et middel til beskyttelse mot angrep fra konkurrentene 
såvel som et våpen i offensiven mot konkurrenter som må 
holdes nede. Kontrollen og herredømmet over råvaretilfør
selen er en nødvendighet for et selskap eller en gruppe 
selskaper som vil avgrense antall konkurrenter og kontrol
lere produksjonen og prisen på sluttproduktet.
Kappløpet mellom de imperialistiske maktene for å vinne 
herredømmet over koloniområdene var ikke en klappjakt et
ter profitable investeringsfelt. Det var heller et kapp
løp for å sikre seg disposisjonsretten over råstoff- og 
energikilder.
I løpet av et tiår ble Afrika revet opp og fordelt mellom 
de imperialistiske statene. I tidsrommet 1875 til 1914
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ble hele kloden bortsett fra Sibir, Tyrkia, Afganistan, 
Persia og Kina, partert og fordelt mellom de kapitalistis
ke statene. Denne oppdelingen fikk fra først av et frede
lig forløp mellom de europeiske maktene, men etter hvert 
som det ble mindre igjen av byttet og styrkeforholdet 
mellom de imperialistiske maktene forandret seg, oppsto 
det stadige konflikter om nyfordeling og omfordeling.

"VERVENSP0LIT1KK UTEN KRIG GIR BARE K0L0N1R1KER 
RÅ MÅNEN.” 2 8)

Fra 1871 hadde Tyskland gjennomgått en eksplosiv utvikling. 
Mellom 1886 og 1911 steg kullproduksjonen fra 73,7 til 
234,5 mill. tonn. Bare USA produserte mer og økte produk
sjonen raskere. England/Irland hadde i samme tidsrom en 
økning fra 160 til 276,2 mill. tonn kull. I 1911 fram
stilte Tyskland halvparten så mye råjern som England (ba
re USA produserte mer enn England) og tyskerne produserte 
dobbelt så mye stål som England og var samtidig den størs
te forbrukeren av stål. 28a)
Tyskland kom sent med i kappløpet om koloniene. Landets 
ekspansjonsmuligheter var for begrenset til å kunne mette 
det tyske monopolborgerskapets behov for råstoffer og om- 
setningsområder. På tross av den sterkt økende industri- 
og bankkonsentrasjonen hadde landet ikke nok kapital og 
militærmakt til å utmanøvrere de andre kolonimaktene. 
Englands herredømme på havet var for sterkt til at Tysk
land umiddelbart kunne presse kolonibesittelser fra noen 
av kolonimaktene. Men dette betyr ikke at det tyske bor
gerskapet resignerte. Det var fullt klar over hvilke mid
ler som var nødvendige i en omfordeling av landområdene.
"For enhver pris - også en krig - må nye utflyttings- og 
avsetningsområder skaffes", skrev B&tillnzn NzueAten Nach- 
nTcktan (talerøret for tysk tungindustri) i des. 1913.
Under tysk lederskap skulle et tollpolitisk forent Europa 
skapes. (Blant talsmennene for denne tyske markedsstaten 
var Walter Rathenau. 29))
Kampen om råstoff-koloniene og markedsområdene utløste 
stadig nye (men begrensede) konflikter. De europeiske 
maktene rustet seg til en omfordeling: "Bare dersom vi 
støtter oss på det solide sverd, kan vi vinne en plass i 
solen - en plass som tilkommer oss, men som ikke innrøm
mes oss frivillig." 30) En stadig sterkere nasjonalisme 
og militarisme som gjenspeilte storborgerskapets behov, 
gjennomsyret de imperialistiske statene. Første og annen 
verdenskrig var et logisk resultat og en utløsning av 
motsetningene mellom de nasjonale storborgerskap. Krigen 
var den blodprisen proletariatet måtte betale for borger
skapets kamp om en plass i solen.
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KAP1TALEKSP0RTEN FREMMER VAREEKSPORTEN
For å kunne utnytte de områdene som de imperialistiske 
maktene hadde grafset til seg, var det nødvendig å bygge 
ut infrastrukturen. Oppsvinget i dampskipsflåten som mel
lom 1875 og 1885 ble større enn seilskuteflåten, utbyg
gingen av telegrafen og jernbanenettet i Amerika, India, 
Kina og Afrika dro nye og store områder inn i verdenshan
delen. Selv jordbruksproduksjonen i de mest avsidesliggen
de områdene blir revet med i verdenshandelens dragsug.
Den intense utbyggingen av kommunikasjonene var ikke bare 
i seg selv en kilde til kapital- og vareeksport - utbyg
gingen var i sin tur en forutsetning for at kapitalistene 
kunne våge å investere i de fjerneste krokene av verden. 
Denne koloniseringsprosessen hindret på kort sikt kapita
lens verdiskapings- og realiseringskrise.
De nye råvarekildene tilførte industrien billig råstoff. 
Tilførselen av billige jordbruksprodukter fra koloniene 
senket levekostnadene til arbeiderne samtidig som prole- 
tariseringen av jordbruksprodusentene ble forsterket. Ar
beidskraftens reproduksjonskostnader sank samtidig som 
reservearméen av arbeidskraft økte. Dette dempet tendens
en til lønnsstigning og økning i produksjonskostnadene. 
Profittraten steg.
Mesteparten av de utenlandske investeringene i koloniom
rådene gikk til statslån for oppbygging av en repressiv 
statsmakt - politi og militærapparat - til utbygging av 
transport og kommunikasjon - særlig veier og jernbaner.
De direkte private investeringene gikk til utvinning av 
råstoff og produksjon av plantasjeprodukt. Oppbygging og 
konsolidering av koloniherredømmet krevde selvsagt en 
mengde industrivarer som nesten utelukkende ble produsert 
i moderlandet. Kapitalutgiftene forbundet med koloniser
ingsprosessen fikk derfor samme krisedempende funksjon 
som de stadig økende statsutgiftene fra 1929.
Den økende vareeksporten ble sikkerhetsventilen for den 
kapitalistiske produksjonen. Fra 1850 til 1913 steg ver
denshandelen med ca. 900%, mens pr.capita-inntekten (ver- 
densgjennomsnitt) steg med knapt 100% når vi tar hensyn 
til en befolkningsøkning på 60 %. Derfor absorberte ver
denshandelen trolig tre ganger så mye av verdensproduksjo- 
nen i 1913 som i 1850. 31)
For de fleste kapitalistiske landa, særlig de industrielle 
oppkomlingene, var veksten i eksporten større enn veksten 
i nasjonalproduktet. (Se tabell 6 neste side.) Det er 
neppe tvil om at de fleste industrilanda bygget sitt indu
strielle oppsving på et ekspanderende verdensmarked. Ver
denshandelen ble et svinghjul i deres økonomiske utvikling.
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TABELL 6: Gjennomb nxttlxg åsilxg vektt state fcoh nasjonal
produktet (NP} og eksportvolumet (Exp.) i noen 
kapitalistiske Industriland. 32)

1870 - 1913 1913 - 1950
NP Exp* NP Exp

Belgia 2,7 3,5 1,0 0,2
Frankrike 1,6 2,8 0,7 1,1
Tyskland 2,9 5,1 1,2 *2,5
Italia 1,4 - 1,3 1,4
Nederland 2,2 4,6 2,1 1,2
Sverige 3,0 3,8 2,2 1,9
Sveits 2,4 - 2,0 0,3
Storbritannia 2,2 2,1 1,7 0,2
Canada 3,8 6,5 2,8 3,3
USA 4,3 3,8 2,9 2,3
^Tallene for eksport gjelder perioden 1890-1913.

HVORVAN KAN EN RIK VERVEN BLI FATTIG?

Innføringen av den kapitalistiske produksjonsmåten i ko
loniene og halvkoloniene var samtidig innføring av mono
polkapitalen i disse landa. Produksjonen var en produksjon 
for verdensmarkedet; derfor var (og er) det desto mer nød
vendig å unngå konkurransekamp i den kapitalistiske sek
toren av koloniøkonomien for å kunne beskytte den koloni- 
ale ekstraprofitten. 33)
Fordelingen av råstoffkildene og de klimatologiske og 
geologiske betingelsene er ikke slik at et koloniland (og 
nasjonale monopoler) kunne beholde eneretten på et mine
ral- eller planteråstoff. Disse produktene ble framstilt 
for verdensmarkedet og følgelig eksisterte det ikke noe 
beskyttet marked bortsett fra moderlandet.
Den konkurransekampen som de nasjonale monopolene førte 
med hverandre hadde en ødeleggende virkning på pris og 
profitt. Den eneste måten å unngå dette var (og er) å inn
gå internasjonale avtaler om fordeling av produksjonskvo
ter og inndeling av verdensmarkedet i salgs- og innkjøps- 
soner for råstoffene. Disse internasjonale kartellene este 
snart utover og ble mer enn råstoff-produsenter selv om 
de fortsatt hadde sitt viktigste forankringspunkt i denne 
sektoren. De store profittene som disse kartellene raket 
inn i råstoffsektoren kunne ikke i sin helhet investeres 
i denne sektoren, for det ville føre til for stort utbud 
på verdensmarkedet og resultere i prissenkning.
Tallet på karteller steg jamt fra 40 i 1897, 100 i 1910 
til 320 i 1931. 34) Ved å sikre seg monopol på salget av
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et bestemt råstoff i de land som var storavtakere av rå
stoffet, dominerte ofte en slik gruppe selskaper økonomi
en til produsentlandet fullstendig (company country). 
Tabell 7 viser hvor godt slike internasjonale karteller 
kan dominere verdensproduksjonen.
TABELL 7: Ve 6tosie kasite.Zle.ne6 andet av vesidenApsioduk- 

6jonen. 35)
År Prosent av

verdensproduksj onen
Kautsjukkartellet 1940 97
Fosfatkartellet 1937 92
Diamantkartellet 1939 Over 90
Sukkerkartellet 1939 90
Tinnkartellet 1939 83

UONOKULTUR / M0N0PR0VUKSJ0N
Eksporten av industrivarer til kolonilanda hadde i løpet 
av det 19. århundre undergravd og ødelagt den gamle nær
ingsstrukturen. Kapitaleksporten til disse landa utfylte 
til en viss grad kapitalakkumulasjonen der, men importen 
av den kapitalistiske produksjonsformen fikk en spesiell 
karakter. Utbyggingen av næringsstrukturen gjenspeilte 
ikke overhodet behovene til folket i koloniene. Produk
sjonen var hovedsaklig eller ofte utelukkende tilpasset 
verdensmarkedet. Den kapitalistiske produksjonen i kolo
niområdene var fullstendig formet av interessene til det 
imperialistiske borgerskapet som framfor alt var inter
essert i en produksjon med et sikkert avsetningsmarked 
for å kunne realisere den koloniale ekstraprofitten. Ko- 
lonimarkedet for industriprodukter kunne dekkes av indu
striproduksjonen i moderlandet og monopolborgerskapet had
de selvsagt ingen interesse av å bygge opp en industri i 
koloniene - en industri som snart ville bli en konkurrent 
til deres egen produksjon.
Utbyggingen av disse områdene ble derfor konsentrert om 
den nødvendige infrastruktur for transport av varer ut av 
landet - jernbanelinjer fra råstoffkildene og plantasje- 
områdene til utskipningshavnene, havneanlegg, veier osv. 
Kapitalen ble investert i utvinning av råmalm og i plan
tasjedrift som selvsagt ikke skulle tilfredsstille kolo
nienes desperate næringsbehov.
Resultatet av denne kapitaleksporten var at kolonilande- 
nes økonomi ble omgjort til en appendiks til industrilan
denes næringsliv. Kapitaleksporten internasjonaliserte 
produksjonen, og arbeidsdelingen i kapitalismen nådde sitt
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høyeste stadium: den internasjonale arbeidsdeling. Kolo
nienes jordbrukskultur blir en monokultur og deres pro
duksjon blir en monoproduksjon.

"Monokulturen og monoproduksjonen gjør disse landene 
helt avhengige av de internasjonale økonomiske konjunk
turene og fører med seg tallrike økonomiske og sosiale 
skjevheter: dyptgripende ustabilitet i økonomien som 
er underkastet stadig gjentakende inflasjonistiske stig
ninger i levekostnadene, enorm periodisk arbeidsløshet, 
svære økologiske forstyrrelser på grunn av erosjon, ov
erbeskatning av jorda - noe som resulterer i at den blir 
lagt brakk - og underernæring av befolkningen på grunn 
av den sterke utbredelsen av monokulturen og dens øde
leggende virkning på jordens fruktbarhet." 36)

HVORVAN AI/HENG1GHETSF0RH0 LVET RERROVUSERES

Industriell ekspansjon under kapitalismen avhenger av om 
den kan skape sin egen framdriftskraft. Industrikapitalen 
i Europa skaffet sitt eget marked ved å trenge inn på det 
lokale markedet til håndverkerne som ble ruinert, og ved 
å erobre det internasjonale markedet i det den ruinerte 
de prekapitalistiske samfunn. Nedbrytningsprosessen av de 
gamle håndverkstradisjonene ble også fullført i koloniene, 
men den skyldtes ikke ekspansjonen til en nasjonal og 
selvstendig kapitalisme. Destrueringen av den gamle nær
ingsstrukturen var en følge av utviklingen til kapitalis
men i Europa og USA og tjente bare utviklingen der. Denne 
desintregrasjonsprosessen etterlot lite eller intet over
skudd som kunne være en potensiell kilde til industriell 
utvikling i koloniområdene.
Den utenlandske kapitalismen tiltvang seg hele det gamle 
markedet og ga selvsagt ikke rom for oppbygging av og 
konkurranse fra en nasjonal og selvstendig industri.
Strømmen av billige industrivarer til de prekapitalistis
ke samfunnene innebar en desintegrasjonsprosess av deres 
næringsstruktur (selvsagt også deres samfunnsstruktur). 
Kapitaleksporten fra de imperialistiske statene til kolo
niene var en reorganiseringsprosess idet kolonienes nær
ings- og samfunnsstruktur ble tilpasset behovet til kapi
talismen i moderlandet.
Tabell 8 (neste side) kan med fordel brukes som et baro
meter for framveksten og utviklingen av styrkeforholdet 
mellom de imperialistiske maktene.
Etter den 2. verdenskrigen fikk de fleste koloniene sin 
selvstendighet som i realiteten bare eksisterte i FN's
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protokoller. Erklæringene om "nasjonal selvstendighet" 
truet ikke utbyttingsrelasjonene - de bare tilslørte dem. 
Fortsatt var verdioverføringen fra de tidligere koloni
områdene tilstrekkelig garantert gjennom normale handels- 
og kapitalforbindelser mellom de kapitalistiske industri- 
statene, særlig USA, og de "selvstendige nasjonene i Asia, 
Afrika og Latinamerika".
TABELL S: Moen lands private utenlands Investering en, l

milliarder gullkrane 1913: 1£ = 2ORM-25Frs = 5 $. 37)

Stor
britan
nia

Frank-
-rike

Tysk
land

Ned
er
land

Bel
gia

USA J apan

1865 3,6 - - - - - _

1870 20 10 - - - - -

1885 30 15 6,5 - - - -

1902 62 30 12,5 - - 3 -

1914 87 40 30 10 7 15 1
1930 90 20 5-6 13 4 75 4,5
1938 85 15 - 22 7 48 9
1948 40 3 - 10 4 69 -

1957 46 6 2 11 6 120 -

1960 60 - 4 12 8 150 1

Selvstendighetserklæringene var som oftest et resultat av 
nasjonale antiimperialistiske bevegelser som i den grad 
de var massebevegelser hadde et revolusjonært perspektiv 
som sprengte målsettingen for en nasjonal, borgerlig re
volusjon. De europeiske kolonimaktene var for svake til 
å demme opp for disse frigjøringsbevegelsene. De europe
iske kolonimaktene oppga sitt koloniherredømme av svakhet, 
ikke på grunn av politisk klokskap. Kolonimaktene hadde 
mistet det direkte militære og politiske herredømmet over 
råstoff- og energiprodusentene, men desto viktigere ble 
det for de imperialistiske statene å reprodusere og styr
ke deres økonomiske avhengighet. Skulle disse råstoff- og 
energiprodusentene "gå tapt" for den kapitalistiske verd
en, ville det bety at de imperialistiske statene mistet 
herredømmet over tilførselen av strategiske råstoffer, og 
de kapitalistiske monopolene ville miste markeds- og pris
kontrollen. Å hindre en slik utvikling krevde blokkering 
av klassemotsetningene i u-landa til fordel for l'anden 
regime - føydalklassen og det korrumperte storborgerskap- 
et - garantistene for stabile samfunns- og utbyttingsfor- 
hold. En slik blokkering krevde omfattende økonomisk og 
militær "hjelp", som i hovedsak måtte overlates til USA.
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U-HJEL? ETTER SUNNE FORRETNINGSFR1NS1FPER

Privatkapitalen flyter nødig til et land i den 3. verden 
der den økonomiske og sosiale infrastrukturen mangler.
Med infrastruktur mener vi transportveier og jernbaner 
som fører fra naturrikdommene og til utskipingshavnene, 
flyplasser, lagerbygninger, vanningsanlegg (for jordbruk
et/plantasjer) , utdanningsinstitusjoner for tekniske hjel 
pearbeidere o. 1. Utbyggingen av infrastrukturen krever 
store kapitalbeløp som ikke kaster av seg profitt på kort 
sikt. Denne form for statlig u-hjelp er derfor en nødven
dig basisinvestering for private følgeinvesteringer.
For de multilaterale kapitaloverføringene gjennom Verdens 
banken, Det europeiske utviklingsfondet, International 
Development Association(IDA) o.l. dominerer bevilgningene 
til infrastrukturen. Dette er rimelig siden disse organe
ne først og fremst skal ivareta interessene til flere im
perialistiske makter (men særlig USA). I sine utviklings- 
programmer legger disse organisasjonene særlig vekt på 
tiltak som fremmer "det frie og private initiativ" i u- 
landene. Det blir til og med en forutsetning for "hjelp" 
at mottakerlandet i sine industrialiseringsanstrengelser 
fremmer dette kapitalistiske prinsippet som selvsagt pre
fererer utenlandsk initiativ. I regnskapsåret 1968/69 var 
1.000 millioner $ av Verdensbankens og IDA's kreditter 
bundet til utbygging av infrastruktur, 81,8 mill.$ gikk 
til utdanning, landbruket fikk 367,3 mill. $ og 241 mill. 
$ ble fordelt på industrien.38) I august 1968 ble renten 
økt fra 5,5% til 7% p.a.38) Det er derfor ikke å undres 
over at Verdensbanken har overskudd på sin hjelpevirksom- 
het. Dette er såkalt sunn forretningsførsel.
TABELL 9: EoKddtlvLQdn av Vat e.uAope.TAkz utvTklTng^ fiond&t* 

midl&x. 39)
1958-63 1964-68

Infrastrukturen 
Jordbruk og 
modernisering

43,5% 34,1%

av landsbygda 
Utdanning og 
opplæring av

24,3% 48,2%

teknisk personell 19,5% 9,8%
Helsevesen 8,7% 5,8%
Industrireising 0,6% 1,3%
Diverse 1,4% 6,8%

Fondets investeringer til "modernisering av jordbruket" 
gjelder særlig tiltak for å lette produksjonen av tropis
ke eksportprodukter som bomull, palmeolje, te, kaffe og
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kakao - produkter som av forståelige grunner innføres 
tollfritt til EEC.

U-HELP - "HJELP TIL SELVHJELP"
De indirekte statlige (multilaterale) overføringer utgjør 
en relativt liten del (1968: 9%) av de totale statlige 
overføringene. Hovedformålet med de bilaterale overførin
gene er:

1. Sikre politisk stabile forhold i u-landene - dvs. 
holde de antiimperialistiske og revolusjonære beveg
elsene i sjakk.

2. Sikre fortsatt utnyttelse av råstoff- og energires
sursene i utviklingslandene og "legge forholdene til 
rette" for privat utnyttelse av disse ressursene.

3. Sikre u-landene som reservemarked og som råstoff- og 
energireservoar for de nasjonale monopolene. (U-hjel- 
pen blir her et middel i konkurransekampem mellom de 
imperialistiske statene).

Den bilaterale kapitaloverføringen forsøker først og fremst 
å legge forholdene til rette for private investeringer i 
ekstraktiv utvinning og industri - dvs. gruvedrift, plan
tasjer og industri for førsteomsmelting av metallertsen 
og førsteforedling av plantasjeproduktene. Dermed utnyttes 
den billige arbeidskraften samtidig som den mer konsent
rerte formen av råvaren reduserer kostnadene ved transpor
ten til de kapitalistiske landene.
I tillegg forsøker den kapitalistiske statsmakten å legge 
grunnlaget for private investeringer i bearbeidingsindu- 
stri - særlig lettmetall-industri og konsumvareindustri.
En del av kapitalhjelpen går derfor til fabrikkanlegg, 
lagerbygninger o.l. samtidig som den nasjonale monopol
kapitalen får mer eller mindre fullforsikret (80 til 100%) 
sine investeringer gjennom statlig dekning av tapene ved 
ekspropriasjon, nasjonalisering og borgerkrig.40) Pro
fitten overlates til de private kapitalinteressene, mens 
tapene sosialiseres. Oppbyggingen av denne industrien er 
ikke motivert ut fra humanistiske motiv - den skal først 
og fremst sikre de nasjonale kapitalinteressene det fort
satte herredømmet over det begrensede markedet i u-lande- 
ne samtidig som en oppbygging av en slik industri vil sik
re investeringsvareindustrien i kapitalens hjemland et 
tilleggsmarked. Denne bruken av kapitalhjelp er kanskje 
mest iøynefallende for de ekspanderende statene Japan og 
Forbundsrepublikken, hvor eksportindustrien blir stadig 
mer dominerende.
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TABELL IQ: Fo^dzlTngzn av de Aamlzde, [akkamuLløntø) kap£- 
TalovzsifiøsiTngzsi {h.a EoKbund&K&publlkkøn ø££øn 
kon££ne.n£ og økonomisk Azktosi [vøtidT £ mill. 
VM 3 1.1 2 . 1 968) 4 1)

Afrika Asia Latin-Amerika Sum
Landbruk 90 28 4 122
Gruvedrift 318 54 33 405
Industri 732 2911 851 4494
Infrastruktur 1473 2448 616 4537

Ved siden av å legge forholdene til rette for private in-
vesteringer i u-landene, er den statlige u-hjelpen tilpas
set de kortsiktige interessene til eksportindustrien. Den 
kapitalistiske statsmakten demper realiseringskrisen for 
en del av eksportindustrien som har vanskelig for å kon
kurrere på verdensmarkedet, ved å tvinge dens varer inn 
på u-landene. Om lag 50% (1966/67) av de bilaterale kapi
taloverføringene er bundet til varelevering fra "giverlan
det". 42) Dette innebærer at mottakerlandet ikke kan kjø
pe varene der de er billigst, men må kjøpe dem fra "giver
landet" til en pris som i verste fall ligger betraktelig 
over prisen på verdensmarkedet. For eksportkredittene som 
i 1968 utgjorde 7% av de bilaterale overføringene, gjeld
er som oftest leveransebindingene 100%. Det er dette som 
kalles "hjelp til selvhjelp".

PRIVAT UTVIKLINGSHJELP - EKSPORT AV M0N0P0LKAPITAL

Da kolonimaktene trakk seg ut av koloniene, forlot de et 
falittbo i makromålestokk, og de nye regimene som overtok, 
måtte forsøke å skaffe seg "kontrollen" over vare- og ka
pitalstrømmen til og fra landet - om ikke annet for å unn
gå økonomisk bankerott. Graden av proteksjonisme i de til
takene som ble satt i verk, gjenspeilte styrken til de 
antiimperialistiske kreftene støttet opp av et nasjonalt 
borgerskap hvis umiddelbare interesser lå i reisingen av 
en selvstendig nasjonal industri. Men en slik kapitalist
isk industrialisering forutsatte at jordbruket ble revet 
ut av naturalhusholdningen - dvs. at føydalklassens mono
pol på jordeiendom og de utenlandske monopolenes kveler
tak på økonomien ble fjernet. Dette krevde en bonderevo- 
lusjon samtidig som borgerskapet skaffet seg den politis
ke og militære makten over statsapparatet som kunne gi en 
nasjonal industri den nødvendige beskyttelse mot utenlandsk 
konkurranse først og fremst fra de imperialistiske makte
ne, og som kunne kontrollere de utenlandske kapitalplasse
ringene (jfr. den norske konsesjonslovgivningen fra begyn
nelsen av dette århundret). Med andre ord: Statsmakta måt
te eksproprieres fra det gamle regimet som støttet seg på
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et militærapparat bygget opp og støttet av de utenlandske 
kapitalinteressene og deres imperialistiske statsmakt.
Kort sagt: En borgerlig revolusjon måtte støtte seg på og 
gå ut fra en massebevegelse - en revolusjon som bygget på 
bøndene, arbeiderne og de intellektuelle, men en slik mas
sebevegelse ville uvegerlig få en sosialistisk overbygning 
og målsetning som transcenderte borgerskapets interesser. 
Presset av et føydalt samfunn med en begrenset kapitalis
tisk sektor, og som husmenn for utenlandske monopol er bor
gerskapet for svakt (økonomisk) til å kunne ha de minste 
håp om å lede en slik revolusjon eller styre resultatet 
av den om den lykkes. Derfor er borgerskapet i u-landa 
minst like redde for en revolusjonær massebevegelse som 
godseierne og de utenlandske kapitalinteressene. Resulta
tet blir et kraftløst og maktesløst borgerskap - føydal- 
klassens og monopolenes unaturlige allierte i en hellig 
allianse mot det eneste som holder dem sammen: revolusjon 
som utgår fra folkets interesser.
Den største hindringen for en industrialisering av utvik
lingslandene består ikke først og fremst i at de mangler 
ressurser for en kapitalistisk utvikling - som f.eks. pen- 
gekapital, men at de sosio-økonomiske betingelsene hind
rer en mobilisering av de eksisterende ressursene slik at 
samfunnets økonomiske overskudd ikke finner utløp i indu
striproduksjon. Det økonomiske overskuddets andel av na
sjonalinntekten er ikke mindre i u-landa enn i de rike 
kapitalistiske landa - den er snarere større.43) Hoved- 
skranken for en rask kapitalistisk utvikling av en renta
bel industri er det sterkt avgrensede indre markedet og 
at en slik industri ikke kan konkurrere på verdensmarke
det som blir mettet av store kapitalinteresser i de kapi
talistiske landa. Det indre markedet er ikke bare begren
set på grunn av den enorme fattigdommen hos flertallet av 
folket, men også geografisk idet store landområder er iso
lert fra de store bysentra - den såkalte moderne sektor i 
økonomien - på grunn av manglende distribusjons- og kommu
nikasjonsnett. Under disse betingelsene ligger alternati
ve profittkilder utenfor industriproduksjon.
En stor del av det økonomiske overskuddet blir atomisert 
og forsvinner i en underskog av svindlere, ågerkarler og 
små handelsmenn. I den grad kapitalen blir konsentrert, 
sløses den bort i import av luksusgjenstander til en de
kadent føydalklasse og et korrupt storborgerskap - med 
andre ord: den forsvinner til utlandet. Delvis blir den 
plassert i sveitsiske bankhvelv for å sikre snylteren en 
lykkelig alderdom, eller den finansierer de utenlandske 
monopolenes transaksjoner og pumpes ut av landet som mono- 
polprofitt. En stor del av den konsentrerte kapitalen blir 
likevel i landet som potensielt økonomisk overskudd idet 
den plasseres i fast jordeiendom som kaster av seg en stor 
grunnrente på grunn av det store befolkningspresset på
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jorda (det store befolkningsoverskuddet i jordbruket) el
ler på grunn av tomteprisene som farer til værs etter 
hvert som byene sveller utover.
Siden det nasjonale borgerskapet er maktpolitisk kastrert, 
er det ikke i stand til å utnytte og utvide de proteksjo
nistiske tiltakene som er nødvendige for å beskytte den 
innenlandske produksjonen. Denne faller stadig mer i hen
dene på utenlandske kapitalinteresser i full forståelse 
med det reaksjonære regimet som er velsignet av føydalklas 
sen og salvet av de imperialistiske maktene.
De utenlandske monopolene har som regel den fulle kontrol
len over energi- og råstoffutvinningen og den industri 
som er tilknyttet ekstraktiv virksomhet (raffinering, smel 
teverk) og dessuten foredling av plantasjeprodukter. Men 
også det begrensede indre markedet blir mer og mer domi
nert av utenlandske kapitalinteresser.
TABELL 11: Anslag på totale (akkumulerte) direkte Investe- 

rlnger l den 3. verden etter landområde og 
produksjonssektor l mlll.$ opptil des. 1966.44)

Olje 
inkl. 
raffine
ring og 
distri
busjon

Gruve
drift 
inkl. 
smelte
verk

Indu
stri

Andre Sum

Afrika 2041 792 806 1277 4916
Midt-Østen 3495 3 83 103 3684
Asia og
Stillehavs
området 1142 217 1329 1515 4203
Latin-
Amerika og
Karibiske
område 4878 1697 5261 3828 15664
Totalt 11892 2751 8097 7230 29970

Av de totale investeringer på ca. 30 milliarder $ har om
lag 40% gått til oljesektoren, 9% til gruvedrift og smel-
teverk, bare 27% til industri og 24% til tjenester og yt*
elser (under rubrikken "andre" i tabell 11). Råstoff- og
energisektoren produserer nesten utelukkende for verdens
markedet. Dette gjelder også for en stor del sektoren in
dustri som bl.a. omfatter foredling av plantasjeprodukter.
Monopolene utvider ikke produksjonen mer enn at de er sik
ret en kolonial monopolprofitt eller en profittrate av 
investeringene som ligger over gjennomsnittet av hva de 
oppnår i metropolene. Produksjonen og kapitalstrømmen til

30



eksportsektoren begrenses av konjunkturene på verdensmar
kedet og av de importrestriksjonene (toll og importkvoter) 
som industrilandene setter på innførselen av bearbeidede 
råvarer og halvfabrikata. Det indre markedet begrenses 
geografisk til bysentra og det nærmeste omlandet og øko
nomisk av den enormt skjeve fordelingen av rikdom og inn
tekter. Men selve monopolprisen begrenser markedet ytter
ligere. Produksjonen for det indre markedet blir framstil
ling av "vestlige" konsumvarer for en anglo-amerikanisert 
overklasse. Dette er den eneste produksjon som kan gi mo
nopolene en tilstrekkelig profitt på dette markedet, føl
gelig utbygges ikke industri som kan forsyne det tilbake
stående jordbruket med billige konsumvarer og produksjons
utstyr, samtidig som den aktuelle industriutbyggingen blir 
for begrenset til å kunne sysselsette overskuddsbefolk- 
ningen i jordbruket eller utgjøre et marked for jordbruk
ets produkter. Resultatet er enorm strukturell arbeids
løshet (relativ overbefolkning i jordbruket og økende slum) 
samtidig som jordbruket ikke rives ut av selvforsynings- 
og naturaløkonomien. Store landområder som ikke er markeds- 
og ressurspotensial for kapitalistisk utbytting, synker 
ned i kronisk underutvikling - sosio-økonomisk bakevje.
For det første sementerer og styrker de utenlandske inves
teringene u-landets avhengighet av monokulturen og mono- 
produksjonen - for det andre hindrer importen av monopol
kapital en videre ekspansjon av industri som retter seg 
mot det indre markedet. Monopolene skaffer seg herredøm
met over den mest profitable produksjonssektor og utvider 
som regel kontrollen til omsetnings- og sirkulasjonssfær- 
en - en gros- og detaljhandel, finans-, bank- og assuran- 
sevirksomhet. Dette garanterer og øker deres monopolpro- 
fitt. Jo mer monopolene gjennomsyrer økonomien, desto 
større blir deres økonomiske og politiske dominans, og 
desto lettere kan de kontrollere tilstrømningen av kapital 
til den monopoliserte sektoren. Gjennom sin teknologiske 
overlegenhet, avanserte produksjons- og salgsteknikk og 
finansielle styrke presser monopolkapitalen den ikke-mo- 
nopoliserte og nasjonale kapital ut av markedet. Framveks
ten av et sterkt borgerskap kveles - i stedet forer mono
polet fram et skikt av innfødte managere og funksjonærer 
som identifiserer sin samfunnsposisjon med monopolets ek
sistens. Samtidig er dets eksistens en garanti for at 
størsteparten av den nasjonale pengekapital blir syssel
satt i uproduktiv virksomhet (spekulasjon, småhandel o.l.) 
mens resten blir sugd opp av monopolet og finansierer 
profittstrømmen ut av landet.
Selve industrialiseringsprosessen har praktisk talt ingen 
ringvirkninger i u-landet. Investeringsvarene importeres 
fra metropolene. Importen av produktiv teknologi reduser
er ikke den enorme reservearméen av arbeidere som gir 
grunnlaget for å presse lønningene ned mot eksistens
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minimum. Investeringene øker derfor ikke samfunnets kjøpe
kraft, og overproduksjonskrisene blir hyppige og langvar
ige samtidig som de forsterkes av kapitalflukten idet mo
nopolene under krisen "eksporterer" mest mulig av profit
ten, og landet kastes ut i enorm og syklisk arbeidsløshet 
og kronisk underskudd på betalingsbalansen. Krisene bidrar 
til ytterligere monopolisering idet ikke-monopolisert ka
pital sopes ut av produksjonssfæren.
Eksporten av profitten er omtrent umulig å kontrollere. 
Profitten kan skjules som kostnader - dvs. ved hjelp av 
interne priser mellom juridisk formelt atskilte foretak, 
men i virkeligheten er de underavdelinger eller dattersels 
kap til ett og samme monopol. Monopolet kan f.eks. selge 
eldre produksjonsutstyr fra sine fabrikker i USA til en 
meget høy pris samtidig som det kjøper produktene fra dat
terselskapet i Guatemala for en meget beskjeden pris. Mel
lom 1950 og 1965 investert USA 9 milliarder $ i utviklings 
landa, men trakk i samme periode ut 25,6 milliarder $.45)
I 1964/65 utgjorde vidttooverføringen av profitt fra inves- 
teringer i den 3. verden til USA 4439 mill. $ og til Vest- 
Europa 1044 mill. $.46) De gjennomsnittlige årlige inves
teringene i tidsrommet 1956 til 1968 var for USA 963 mill. 
$ og for Vest-Europa 1076 mill. $.47)

SÅKALT NORMALE HANVELSFORBJNVELSER

U-landas valutainntekter er fullstendig avhengige av pri
sene og konjunkturene på verdensmarkedet hvor energi- og 
råstofflanda hverken har innflytelse over prisene eller 
konjunkturene som hovedsaklig avspeiler utviklingen i de 
kapitalistiske metropolene. Disse har 68 til 69% av verd
enshandelen (1965) samtidig som de kjøper 73% (1965) av 
eksporten fra den 3. verden (i 1948 var andelen 68%) 48) 
U-landa er følgelig totalt avhengige av den største kjøper 
gruppen for å kunne importere livsviktige ferdigvarer fra 
de industrialiserte landa. Verdensmarkedet for råstoffer 
og olje blir følgelig også "kjøpers marked" hvor kjøperne 
kan presse ned prisene på råstoffene i forhold til sine 
egne ferdigprodukter. Konsekvensene blir at råstoff-landa 
må produsere mer og mer primærprodukter for stadig mindre 
ferdigprodukter og de blir tvunget enda dypere ned i av
hengighetsforholdet. Fra begynnelsen av den imperialistis
ke æra ca. 1876 og til 1948 forverret terms of trade 49) 
for råstoffprodusentenes varer seg med ca. 35-50%. 50)
Med 1954 som basisår var nedgangen i bytteforholdet 13% i 
1966 og med 1960 som basisår forverret bytteforholdet seg 
med 4% i 1966. 51) På grunn av sin maktstilling kan de 
rike kapitalistiske landa forsvare prisene på sine hoved
produkter langt bedre enn u-landa. Tabell 12 trenger ing
en kommentar!
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TABELL 72: FslIaTndzkA fiosi zkAposit ( 1958= 100)
A = zkApoJitpsU.AT.nde.kA fiosi Z-Zanda,
B = zkApositpsitAtndzkA fiosi u-Zanda. 52)

1960 1962 1964 1966
Hovedprodukt A

B
99
94

99
89

109
98

111
93

Næringsmiddel A
B

98
84

100
82

111
101

112
89

Andre jord- A 102 99 108 111
bruksprod. B 114 99 101 101
Mineraler A

B
96
91

97
90

102
92

105
93

Metaller unn A 111 106 128 152
tatt jern B 120 115 147 211

Av u-landas totale eksport (1965) utgjorde 17% bearbeidede 
varer (i den prosentandelen er inkludert 6% råmetall og 
2% ferdigvarer fra Hong Kong); 82% var mineralsk brenn
stoff, råstoff og næringsmiddel, derav gikk 90% til i-lan- 
da. 53) Monokulturen og monoproduksjonen tvinger utvik
lingslanda inn i en sirkel av økonomiske kriser. Fordi de 
er avhengige av å produsere et fåtall produkter, er deres 
tilpasningsevne til konjunktursvingningene på verdensmar
kedet svært begrenset. Importen av investeringsvarer og 
andre livsviktige produkter må betales med eksport av de 
få vareslagene landet kan produsere, eller det må oppta 
lån. Lånene krever en fast rente og avbetaling uansett 
variasjonene i landets inntekter. Låneforpliktelsene, 
fallende terms of trade og overføringene av profitter til 
de utenlandske monopolene fører til kronisk underskudd på 
betalingsbalansen og likviditetskriser på fremmed valuta.
TABELL 13: Esie.mme.dz vaZutasizA zslv zsi Aom psioA zntandzZ av 

tmpositzn. 54)

1955 - 57 1965 - 67
g jennomsn.gjennomsnitt

Brasil 39,2 26,1
Colombia 22,8 15,8
Mexico 37,7 25,5
Marokko 39,4 15,7
Tunis
Forente Arabiske

43,7 13,6
Republikk 99,6 19,5
Ghana 123,1 36,4
Formosa 94,2 56,9
Korea 127,8 42,1
Filippinene 19,3 16,7
India 79,6 26,0
Pakistan 80,5 19,3
(Tyrkia 53,8 19,6)
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For i det hele tatt å kunne klare de løpende betalings
forpliktelsene, må utviklingslanda stole på "gaver" og 
lån fra de imperialistiske statene og deres multilaterale 
finansorganer (Verdensbanken, IDA, IMF).
FIGUR 1: Utviklingslanda* statlige gjeld ovenfaon ut

landet l mllllanden $. 55)

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968(June)

Denne finanshjelpen er hovedsakelig et middel til å kunne 
opprettholde fallittlandenes betalingsdyktighet. Samtidig 
er tilbakeføringen av kapital fra utenlandsk privat virk
somhet like stor og ofte større enn tilstrømmingen av of
fentlige gaver og lån - dvs. at finanshjelpen til u-landa 
havner i monopolenes finanssentra for så å bli fordelt og 
reinvestert i metropolene. Profittene som blir overført 
fra u-landa til metropolene, finansieres med andre ord 
indirekte av u-landas lån fra utlandet ved at disse lån
ene muliggjør fortsatte valuta-overføringer. Monopolenes 
profitter betales med rente og rentes rente. Effekten er 
forsøkt eksemplifisert ved figur 2 (neste side). Diagram
met viser at innstrømming av kapital på Verdensbankvilkår 
(7% p.a. og avdragsfritt de første 6 år) i en 20 års-peri- 
ode tilsvarer en utstrømming for å dekke renter og avdrag 
i de 60 følgende årene slik som kurven viser. (Dagens Ny
heten, 20.3.1971)
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FIGUR U

U-landas låneforpliktelser vokser fortere enn deres be
talingsevne og en stadig større andel av eksportinntekte
ne slukes av løpende kapitalutgifter.
TABELL 14: Andzl av ekspontlvintaktzvKL 3om gdsi tTl Kzn

og avdsiag og til &oKt jene-6på utenlands ke,
T nvzs tining (1 968). T aUL&na T pasiantz* gj&£- 
dtn 1966. 55)

Above 25% 20-25% 15-20% 10-15% Below 10%

Ratio of Total Debt Service and Investment Income Payments to Exports

Brazil India Peru Honduras El Salvador
Mexico (60%) Tunisia Guatemala Paraguay Thailand
Argentina Dominican Rep Philippines South Korea
Colombia (33%) Bolivia Malaysia China (Taiwan)
Venezuela ( X6 %) Uruguay Ethiopia Ceylon
Chile (31%) Nicaragua Morocco Sudan
Iran 3 Costa Rica 

Pakistan
Nigeria
Kenya
Malawi
Zambia

Uganda
Ivory Coast

Tanzania

3 Excludes amortization on public debt.
Sources: World Bank; international Monetary Fund, Balance of Payments Yearbook, Vol. 20.

U-landa synker stadig dypere i sumpen av låneforpliktels
er. Deres stilling i utpressingssystemet har sin histor
iske analogi i leilendingens livsvilkår under føydalismen. 
Når avgiftene til føydalherren ble for store til at års
produksjonen også kunne fø leilendingen og mesteparten av 
familien hans, fantes det alltid en ågerkarl eller en han
delsmann som var villig til å gi den nødvendige "hjelp"
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for en passende godtgjørelse. Jo sterkere føydalherren 
utpinte ham, desto dypere sank leilendingen i kvikksanden 
av lån og ågerrenter. Med monopolene som føydalherrer, de 
internasjonale finansorganene som ågerkarler og de nasjo
nale parasittene som de klerikale velsignere av utbytting
en, er dette utpressingssystemet internasjonalisert i mak- 
romålestokk. Jo dypere den direkte produsent synker i el
endigheten, desto bedre lever denne alliansen av blodigl
er. Men desto usikrere blir deres framtid, for 1970-årene 
vil ikke bli sultens tiår, men revolusjonens: "for folk i 
verden i dag vil, hva de enn måtte ha gjort tidligere, 
heller dø for en kule enn av den seigpininga sultedøden 
er." (Castro 1966).

SEINKAP1TAL1SMESJ

Etter oppdelingen av Kina var den første fordelingen av 
verden i innflytelsessfærer avsluttet, men de drivende 
kreftene i denne ekspansjonen var sterkere enn noen gang. 
Monopoliseringen i de fremskredne kapitalistiske landa 
økte drastisk den organiske sammensetningen av kapitalen 
og dermed også kravet til stabile amortiseringsbetingels- 
er. De områdene som ikke var gjennomsyret av den kapital
istiske produksjonsmåten, ble stadig mindre, og samtidig 
minket mulighetene for ekstraprofitt ved kapitaleksport 
uten at dette måtte skje på bekostning av andre kapitalis
tiske makter, som selvsagt ikke ga fra seg fordelene uten 
sverdslag. De imperialistiske krigene blir det siste og 
eneste middel for nasjonal kapital til å bryte gjennom 
stengslene for videre ekspansjon. Samtidig som krigen bi
drar til omfordelingen av det begrensede ekspansjonsrom- 
met, er den kapitalismens kraftigste motor i den interna
sjonale konsentrasjon og sentralisering av kapital. Peri
odisk blir et nasjonalt borgerskap ekspropriert og ruinert 
for å styrke et annet og gi dette ekspansjonsmuligheter. 
Gjennom denne prosessen blir det konsentrert kapital og 
ressurser innenfor grensene til noen få land samtidig som 
det blir destruert eller forringet kapital i andre. Den 
ujevne utviklingen mellom ulike kapitalistiske land blir 
dermed forsterket, noe som er grunnlaget for videre kon
kurransekamp mellom de kapitalistiske landa.
Den 2. verdenskrigen aksellererte den internasjonale kon
sentrasjonen av kapital og befestet produktivitetsmonopol- 
et til USA. Storbritannia som før krigen var den største 
kapitaleksportøren (se s.25i dette heftet), måtte likvi
dere mesteparten av sine utenlandske anlegg for å finansi
ere sin krigførsel (desinvesteringene var ca. 17 milliar
der $ 56)). Der hvor britisk kapital hadde vært enerådende, 
strømmet det nå inn amerikansk kapital. Frankrike, Neder
land og Belgia mistet deler av sine utenlandske anlegg
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samtidig som de selv ble investeringsfelt for amerikansk 
kapital. Tysk og italiensk kapital hadde mellom 1940 og 
1945 rent ned store deler av Europa og Vest-Russland, men 
disse landa ble selv oversvømt av amerikansk kapital. De 
to krigene var en utmattings- og ruineringsprosess som 
"ryddet" vekk de hardeste konkurrentene til USA, og i 1945 
syntes denne prosessen å være fullført - dvs. Tyskland, 
Frankrike, England og Italia hadde mistet sin militære 
og økonomiske styrke. Men USA's ekspansjon var likevel 
begrenset av minst to faktorer:
For det første var Sovjetunionen gått ut av krigen som 
den andre seierherren. Landet var økonomisk svekket, men 
like fullt representerte det et enormt industrielt vekst
potensial og en sterk militærmakt samtidig som det hadde 
en politisk tyngde som sosialistisk alternativ for store 
deler av befolkningen i de vesteuropeiske landa.
For det andre hadde krigen mellom de gamle kolonimaktene 
gitt nasjonale og revolusjonære bevegelser i koloniene 
anledning til å vokse. Etter krigen var de europeiske mak
tene for svake til å kunne slå ned frigjøringsbevegelsene 
militært - de kunne i høyden nytte koloniområdenes økono
miske avhengighet av moderlanda til å blokkere den revolu
sjonære klassekampen i disse landa ved å støtte føydalklas- 
sen. Men skulle dette være mulig over lengre tid, måtte 
de europeiske statene restaureres og gis de nødvendige 
økonomiske ressursene for en fortsatt råstoffimperialisme.
I motsatt fall ville det oppstå et maktpolitisk vakuum som 
USA ikke uten videre kunne fylle. Kina var et godt eksem
pel på at de tidligere koloniområdene tendensielt var tapt 
for kapitalismen.
Truselen fra "kommunistisk ekspansjon" krevde en stabili
sering og mobilisering av det kapitalistiske verdenssys
temet. USA som gikk ut av krigen med produksjonsapparatet 
intakt, måtte gjenopplive den kapitalistiske økonomien, 
ikke bare til sine kapitalistiske allierte, men også de 
tidligere kapitalistiske fiendene (Vest-)Tyskland, Italia 
og Japan. I stedet for å omgjøre disse landa til agrar- 
land og utbyttingsområde for amerikanske råstoffmonopol 
og oppmarsjområde for amerikanske soldater 57), måtte de 
restaureres og gjenoppbygges selv om de senere skulle bli 
USA’s sterkeste konkurrenter. "Fienden fra i går måtte bli 
forbundsfellen av i dag, siden forbundsfellen fra i går var 
blitt fienden av i dag." 58)
Men restaurasjonen av kapitalismen i Vest-Europa - særlig 
Vest-Tyskland - var neppe bare et produkt av den kalde 
krigs logikk - dvs. av de langsiktige interessene til det 
kapitalistiske systemet, den var vel også et resultat av 
de indre økonomiske drivkreftene i den amerikanske kapita
lismen - dvs. restaurasjonen gjenspeilte til en viss grad
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de mer kortsiktige interessene til det amerikanske stor- 
borgerskapet.
USA gikk ut av krigen med sterkt stigende lønninger, sterkt 
synkende kapasitetsutnyttelse, usedvanlig likvid økonomi 
og synkende profittrater. Med andre ord opphopning av over- 
skuddskapital som under normale (fredelige) forhold ikke 
fant profitable investeringsutløp. Denne overskuddskapita- 
len var først og fremst konsentrert i hendene på de store 
monopolene som fullstendig dominerte amerikansk økonomi.
Den amerikanske økonomien var overkapitalisert og kapita
len måtte eksporteres for å kunne finne rentable investe- 
ringsområder. Bortsett fra råstoff-monopolene var investe- 
ringer i utviklingslanda et dårlig alternativ siden disse 
landa representerte et meget dårlig marked og de politiske 
forholdene gjorde amortiseringsbetingelsene høyst usikre. 
Mektige kapitalinteresser så på kort sikt de store mulig
hetene for Europa som marked i selve gjenoppbyggingen og 
betraktet på lengre sikt et restaurert og politisk stabilt 
Europa som et framtidig investeringsområde og en betalings
dyktig handelspartner.
Marshall-hjelpen var et konkret middel i restaureringen.
Ved at USA lot seddelpressa gå, ble det overført kjøpe
kraft til Europa på 13 milliarder $ fra april 1948 til 
februar 1952. Bortsett fra militærhjelpen som var en "en
sidig" hjelp, strømmet mesteparten av hjelpen tilbake til 
USA i form av ordrer på (investerings-)varer og tjenester. 
Det amerikanske proletariatet skapte merverdien som ble 
realisert i Europa og innhøstet av de amerikanske monopol
ene. Den amerikanske kapitalstrømmen satte i gang en kjede
reaksjon av investeringer, og resultatet ble derfor ikke 
bare en overføring av kjøpekraft på 13 milliarder $, men 
økt total kjøpekraft i den kapitalistiske verden.
Krisene i 20- og 30-åra hadde akkumulert stort absolutt 
konsumbehov som bare trengte tilstrekkelig penger (beta
lingsevne) for å representere en enorm kjøpekraft på mar
kedet. Konsumkraften reflekterte særlig behovet for varige 
konsumgoder som elektrisk utstyr, husgeråd, biler og fram
for alt hus, og den garanterte i flere år en høy kapasi
tetsutnyttelse i de tilsvarende industrigrenene. Drivkref
tene bak høykonjunkturen var en "kontinuerlig teknisk re
volusjon", framstilling av nye produkter innen elektronisk 
og kjemisk industri og utvikling av nye produksjonstekno
logier og produksjonsteknikker som økte produktiviteten 
og utvidet markedet for investeringsvarene. Gjennom indu
strialisering av "underutviklede" soner og økt proletari- 
sering ble det indre markedet utvidet samtidig som konsen
trasjonen av kapital forberedte framstøtet på et stadig 
voksende verdensmarked. Svinghjulet i den økonomiske veks
ten var de stigende statsoppdragene, særlig i forbindelse 
med opprustningen og militæroppdragene knyttet til de geo
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grafisk begrensede krigene (f.eks. Korea-boomen).

FIGUR 3: Veksten (Indeks) l brutto nas jo nalproduktet fior 
noen land i den vestlige verden (1 9 3 8= 1 00). 59)
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Denne utviklingen i 
konsum- og produksjons
kraft var den viktigste 
grunnen til økningen 
i verdenshandelen i 
etterkrigsåra. I 1950- 
åra vokste verdenshan
delen gjennomsnittlig 
6% pr. år, rundt 1960 
var vekstraten steget 
til 7,5% og mellom 1963 
og 1966 var den 10%, 
sammenlignet med 5 til 
6% årlig i de to perio
dene 1910-14 og 1921-29. 
60) Med den overpro- 
porsjonale stigningen 
i verdenshandelen (i 

5 5 2 2 forhold til veksten i
nasjonalproduktene) ble 

desintegrasjonen av Verdensmarkedet fra kriseåra opphevet. 
Samtidig som den raske økonomiske veksten var en forutset
ning for integrasjon av verdensmarkedet, kapitaleksport 
og dannelsen av overnasjonale handelsblokker (EEC, EFTA), 
betinget denne integrasjonsprosessen en fortsatt høykon
junktur .
TABELL IS: Gjennomsnittlig årlig vekstrate l nasjonalpro

duktet (NP) og eksportvolumet (Exp) faor noen 
kapitalistiske Industriland. 61)

1913
NP

- 50
Exp

1950
NP

- 60
Exp

Belgia 1,0 0,2 2,9 7,7
Frankrike 0,7 1,1. 4,4 7,2
Tyskland 1,2 ~2,5 7,6 15,8*
Italia 1,3 1,4 5,9 11,8
Nederland 2,1 1,2 4,9 10,0
Sverige 2,2 1,9 3,3 5,5
Storbritannia 1,7 0,7 2,6 1,9
USA 2,9 2,3 3,2 5,0
^Tallene gjelder Vest-Tyskland.

USA's produktivitetsmonopol reflekterer de spesielle be
tingelsene den amerikanske kapitalismen ble utviklet under.
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Strømmen av innvandrere og de mest initiativrike arbeider
ne foretrakk å utnytte de enorme jordreservene som frie 
farmere i stedet for å bli proletarisert som lønnsslaver. 
Kronisk mangel på arbeidskraft til industrien ga grunnlag
et for en raskere lønnsstigning og høyere lønninger enn i 
Europa. For å unngå å bli nedrent av de imperialistiske 
konkurrentene måtte den amerikanske kapitalismen satse på 
stadig mer produktiv teknologi. Den skarpe utenlandske 
(særlig engelske) konkurransen og presset fra stadig høye
re lønninger betinget en rask økning i kapitalens organis
ke sammensetning, noe som også betinget en rask kapital
konsentrasjon. Denne konsentrasjonsprosessen ble desto 
raskere siden den kapitalistiske ekspansjonen ikke var be
lastet av vrakrestene fra en føydal fortid. Den amerikans
ke kapitalismen hadde dessuten fordelen av det enorme ind
re basismarkedet som jordbruket (og folkemengden) repre
senterte samtidig som den kunne utnytte de store råstoff- 
og energireservene i den moderne industrien.
Ved kapitaleksport til Europa kunne amerikansk kapital ut
nytte sitt produktivitetsmonopol til å høste profitter som 
var høyere enn i USA. Med overlegen teknologi og produk
sjonsteknikk, avansert salgsapparat og finansiell styrke 
kunne de amerikanske kapitalinteressene utnytte billig 
(relativt til USA) og disiplinert arbeidskraft i konkur
ransekampen mot europeiske kapitalinteresser. Ved hjelp 
av sitt produktivitetsmonopol kunne USA tilkjempe seg mar- 
kedsmonopol for enkelte nøkkelprodukter. Europa represen
terte et stort marked og en arbeidskraft som hadde en kva- 
lifikasjonsstruktur som muliggjorde en rask innføring av 
avansert teknologi og realisering av forsknings- og utvik
lingsprosjekt i ny teknologi.
Men den amerikanske kapitalstrømmen til Europa innebar ik
ke nødvendigvis en koloniseringsprosess. Det europeiske 
borgerskapet kunne benytte den kapitalistiske statsmakta 
både som et defensivt og offensivt verktøy i konkurranse
kampen mot amerikanske kapitalinteresser. Statsmakta var 
et defensivt verktøy idet den ved proteksjonisme beskyt
tet innenlandsk produksjon mot import av konkurrerende 
varer. Den var et offensivt verktøy idet den tok risikoen 
ved større forskningsprosjekt, men overlot til private, 
nasjonale kapitalinteresser å høste profitten, gjennom
førte grunnlagsinvesteringer, lot statsoppdragene gå til 
nasjonal industri eller nasjonaliserte urentabel virksom
het - særlig innen råstoff- og energisektoren - for å sa
nere teknologien og økonomien til disse bedriftene på sta
tens (lønnstakernes) bekostning for så å reprivatisere de 
bedriftene (virksomhetene) som viste seg rentable. I Eng
land ble kull, gass, elektrisitet, jernbaner, flytransport 
og dessuten Bank of England overtatt av staten i 1948. I 
Frankrike ble de fleste av forretningsbankene og assuran- 
seselskapene nasjonalisert sammen med Renault og Gnome-
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Rhone (den største flyprodusenten). I Italia subsidierte 
det statlige oljeselskapet ENI (grunnlagt 1953) den raske 
gjenoppbyggingen av italiensk industri ved å forsyne den 
med billig drivstoff. 62)
Etter krigen var i de fleste europeiske landa mesteparten 
av den faste kapitalen enten destruert eller fullstendig 
nedslitt. Den enorme innstrømmingen av amerikansk kapital 
innebar også innføring av den mest produktive teknologi, 
og den gjenreiste industrien ble bygget for den mest avan
serte produksjonsteknikk. Dette gjaldt særlig for industri 
som produserte varige konsumgoder, næringsmidler, syntet
iske fibre og verktøymaskiner. Disse industrigrenene fikk 
følgelig et produksjonsutstyr med en lavere gjennomsnitts
alder enn tilsvarende industrigrener i USA. På grunnlag 
av en ny og produktiv teknologi og under delvis beskyttel
se fra statsmakta kunne det europeiske borgerskapet sikre 
sin utgangsposisjon i konkurransekampen mot USA og var 
etter hvert i stand til å forbedre sin stilling relativt 
til USA.
TABELL 16: Gj ennom* nlttllg clJiIIq pfto duktlvltet* økning l 

Indu&tnlen l to penlodeh. i noen land. 63)

1955-65 1964-69
Vest-Tyskland 4,4% 5,4%
Belgia 3,2 5,1
Frankrike - 6,3
Italia 5,9 5,5
Storbritannia 2,4 2,6
USA 2,1 1,9

IMPERIALISTISK KONKURRANSEKAMP

Etterkrigsboomen eller "the american celebration" (C.W. 
Mills) syntes å føre de kapitalistiske landa inn i vel
standssamfunnets himmel. Men revolusjonen på Cuba og Viet
namkrigen er en tydelig påminnelse om hvilke krefter som 
begrenser kapitalismens ekspansjon i utviklingslanda.
Like mye er arbeider-, bonde- og studenturolighetene i 
Europa og student- og negeropprøret i USA et krisesymptom 
som varsler grensene for videre proletarisering og utbyt
ting. Selv legitimasjonsgrunnlaget for systemet: økonomisk 
vekAt er ikke lenger en selvfølgelig prosess idet man på- 
nytt kan skimte grensene for systemets ekspansjon som er 
drivkraften bak veksten. Stagnasjonens spøkelse kaster 
igjen skygger over systemplanleggernes vekstprognoser.
Markedet som var betinget av det konsumbehovet som var 
akkumulert under krigen, hadde sitt naturlige og system-
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betingede metningspunkt. Etter hvert som den betalingsdyk- 
tige etterspørselen etter varige konsumgoder tilfredsstil
les, er igjen markedet begrenset av økningen i betalings
dyktig konsumkraft og avgangen på gammelt utstyr. Det ind
re markedet kan utvides ved ytterligere proletarisering, 
men også denne prosessen er begrenset idet den først og 
fremst forutsetter en langsom "utsulting" av primærnæring
ene. En ytterligere kapitalkonsentrasjon er dessuten hind
ret ved at markedet blir dominert av ett eller noen få 
storforetak samtidig som den ikke-monopoliserte sektor 
motsetter seg en videre desimering enten ved kartelliser- 
ing eller ved å utnytte sin innflytelse over statsmakta 
til forsvarstiltak i konkurransekampen. Hastigheten i ut
videlsen av det indre markedet er derfor begrenset og ten- 
densielt blir det hengende etter den raske utviklingen i 
enkelte bransjer (monopoliserte sektorer) eller enkelte 
karteller, som vokser langt hurtigere enn den øvrige øko
nomien. For disse bransjene blir en videre ekspansjon bare 
mulig på det ytre markedet. Den ytre ekspansjonen blir 
desto mer nødvendig siden det indre markedet er underlagt 
konjunkturelle svingninger, mens de ekspansive bransjene 
er avhengige av mest mulig stabile avsetningsforhold for 
å kunne mestre de høye kostnadsbelastningene som den fas
te kapitalen representerer.
Økningen av verdenshandelen er betinget av monopolenes 
trang til å finne avsetningsmuligheter på verdensmarkedet 
og av at konkurransekampen krever en ytterligere ekspan
sjon for å sikre den framtidige posisjonen som de prøver 
å sikre ved kapitaleksport og produktdifferensiering og 
spesialisering.

PROVUKTVJVERSIFISERING

Eksportmonopolene prøver å avskjerme seg fra markeds- og 
priskonkurransen og å øke markedsandelen ved arbeidsdeling, 
gjennom produktdifferensiering og spesialisering:

"Den tiltagende produktdifferensiering er særlig påfal
lende i produksjonsgrenene kjemi og elektronikk. Også 
i aggregatindustrien er det f.eks. en tendens bort fra 
universalmaskiner til spesialmaskiner. Denne utvikling
en som dels er teknisk betinget, dels et resultat av 
den monopolistiske kampen om markedsandelen, reflekteres 
i en bemerkelsesverdig økning av importen av invester- 
ingsvarer ... (Investeringsvarenes) andel av den totale 
importen for årene 1958 og 1965 gir følgende bilde: For 
Vest-Tyskland vokste andelen fra 7,6% til 12,0% (i 1967 
var den 17,2%)64); for Frankrike økte den fra 12,4% til 
19,1%, for Storbritannia fra 6,0% til 10,6% og for USA 
fra 6,1% til 11,8%. Som viktigste grunnen til denne
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raske veksten i importandelen av investeringsvarer blir 
angitt at lignende produkter ikke blir framstilt innen
lands. " 65)

Denne produktdifferensieringen er minst like fremherskende 
for konsumvarer. Industrilanda utveksler biler, TV-appa
rater, kjøleskap, vaskemaskiner osv.: varer som skal fyl
le de samme bruksfunksjoner og som er utstyrt bare med 
små designforskjeller og ulike og ofte overflødige tek
niske finesser. Spesialiseringen og diversifiseringen 
følger ikke lenger kategoriene "arbeidsintensive" eller 
"kapitalintensive" produkter - det er heller tale om en 
videre oppdeling innen samme varekategori ved hjelp av 
videre "spesialisering".

KAP1TALEKSP0RT OG RESERVEDALUTA

Ved kapitaleksport prøver monopolene å opprette produk- 
sjonsbruhoder innenfor grensene til de enkelte nasjonal
statene og handelsblokkene idet de utnytter sitt produk- 
tivitetsforsprang samtidig som de omgår de proteksjonist
iske tiltakene til vertslanda. Videre prøver storforetak- 
ene ved kapitaleksport å befeste og utvide sin markedsan
del ved å investere i salgsapparat og servicenett. Kapi- 
taleksporten er et resultat av den ujevne utviklingen i 
kapitalismen, og den er mulig bare så lenge det eksister
er ulik profittratestruktur i de forskjellige land og 
produksjonsgrener, noe som gjør det mulig å høste ekstra
profitter. Men samtidig er de ulike profittratene mellom 
land og produksjonsgrener en følge av monopolstrukturen 
som sementerer hierarkiseringen av profittratene. Når 
"livskraftig" og produktiv utenlandsk kapital trenger inn 
i en produksjonssektor med relativt høy profittrate, så 
blir monopolstrukturen i denne sektoren truet og profitt
raten forringet på grunn av produksjonsutvidelsen og mono- 
polprisene som gjør produserte varer uselgelige (realise- 
ringskrise). For å motvirke profittratens tendensielle 
fall på verdensmarkedet inngår de internasjonale monopol
ene avtaler om produksjonsbegrensninger. (Jamfør det in
ternasjonale stålrørkartellets avtale om "special respec
ted markets" som ble inngått i januar i år.) Men disse 
avtalene er bare effektive så lenge alle foretakene har 
fordel av dem - dvs. så lenge styrkeforholdet mellom de 
ulike monopolene ikke forandrer seg vesentlig. Men nettopp 
derfor er det en labil likevekt siden f.eks. det europeis
ke monopolborgerskapet ser nødvendigheten av å skaffe seg 
et sterkt basismarked som springbrett for ekspansjonen 
utad og sammenslåing av nasjonale foretak til euro-selska- 
per for å kunne konkurrere med de amerikanske og japanske 
kapitalgigantene. Samtidig ser de nødvendigheten av en 
Europa-stat som vil gi den nødvendige politiske, økonomis
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ke og militære tyngde for konsolidering av monopolkapita
lismen innad og ekspansjon utad. Kort sagt: Likevekten er 
labil fordi den reflekterer en imperialistisk konkurranse
kamp hvor det ikke lenger er tale om en fordeling av mark
edet, men en omfordeling.
Kapitaleksporten er avhengig av et valutasystem - det vil 
framfor alt si: av at valutaene er konvertible. 66) Men 
valutaene er ikke bare tekniske byttemidler - de er alltid 
også pengekapital. Siden et land til enhver tid må ha en 
viss beholdning av reservevaluta (f.eks. $) for å kunne 
oppfylle sine internasjonale betalingsforpliktelser, kan 
reservevalutalandet (f.eks. USA) finansiere kapitalekspor
ten til utlandet ved å eksportere papirdollar uten at det
te resulterer i en tilbakestrømning til USA av dollar som 
kreves innløst i gull eller eventuelt fremmed valuta. 
Dette innebærer at USA kan finansiere kapitaleksporten 
med rentefrie lån og tilbakebetaling på ubestemt tid. (Na- 
sjonalbankene kan deponere dollar i USA mot dollarobliga- 
sjoner til ca. 3% p.a. i stedet for å innløse dem i gull 
som ikke gir rente. - For øvrig er det de facto blitt umu
lig å få dollaren innløst i gull. - Men fortsatt er dette 
et meget billig lån med tilbakebetaling på ubestemt tid). 
Så lenge ikke-reservevalutalanda godtar eller må godta at 
"dollaren er like god som gull", er dollaren for USA bed
re enn gull siden de ved å trykke papirsedler har skaffet 
seg verdenspenger og unngår produksjonskostnadene med ut
vinningen av gullet. Så lenge de kan bruke dollarsedler 
i stedet for gull i sine betalingstransaksjoner, slipper 
de dessuten tapet av bruksverdien gull.
Slik som valutasystemet fungerer, blir reservevalutaen 
noe mer enn et nøytralt internasjonalt byttemiddel - den 
blir et effektivt redskap i en imperialistisk politikk.
Ved eksport av dollar styrker USA sin økonomiske, politis
ke og militære posisjon som verdensmakt. Men dette er en 
relativ fordel siden dollareksporten øker dollarbehold- 
ningen i utlandet, men når denne overstiger gullbehold
ningen i USA, kan selv mindre konverteringsaksjoner av 
dollar over i gull utløse spekulasjonsskred som fullsten
dig kan sprenge det internasjonale pengesystemet. Så len
ge kapitalismen kan ekspandere med relativt bra verdiska- 
pingsmuligheter, vil de kapitalistiske landa støtte dol
laren som ledende reservevaluta for å unngå en sprengning 
av valutasystemet, selv om de samtidig må godta at USA 
bruker reservevalutaen i den imperialistiske konkurranse
kampen. Men etter hvert som denne kampen blir hardere, 
vil det nåværende valutasystemet stadig gjennomgå nye kri
ser og konflikter som gjenspeiler realiseringskrisen på 
verdensmarkedet og fundamentale interessemotsetninger. 
Dette innebærer en kamp for å bryte ned og forandre det 
nåværende valutasystemet samtidig som det europeiske stor- 
borgerskapet prøver stadig mer febrilsk å tømre sammen en 
eurovaluta som på lengre sikt kan forsvare sin plass som 
reservevaluta.
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INFLASJON, STAGNASJON - STAGFLASJON

Siden den 2. verdenskrig har kapitalismen gjennomgått mil
dere kriser eller resesjoner som alle har hatt et langt 
mildere forløp enn de store krisene i 20- og 30-åra. Kapi
talismen i denne epoken har tendert til å sikre såvel kon
sum som investeringer en større stabilitet enn i frikon- 
kurranseepoken og i det første stadiet av monopolkapital
ismen, noe som hovedsakelig skyldes statsapparatets "anti- 
sykliske" økonomiske politikk. De statlige oppdragene øk
es når investeringsaktiviteten syker, samtidig sikrer de 
sosiale trygdene, f.eks. arbeidsløshetstrygd, at kjøpe
kraften ikke reduseres i samme grad som sysselsettings
nivået. Selv om krisen tilnærmet kan ha samme innlednings- 
forløp som de store krisene, blir den stanset i det førs
te stadiet idet man unngår kjedereaksjonen av nedgang i 
investeringene som fører til oppsigelser som igjen resul
terer i nedgang i kjøpekraften og den igjen gir nedgang 
i investeringene osv.
En annen stabiliseringsfaktor er monopoliseringen. Jo stør
re antall produksjonssektorer som er fullstendig kontrol
lert av monopoler, desto større tendens har monopolene 
til å planlegge investeringene "uavhengig" av forløpet 
til de tidvisse fluktuasjonene. Monopolistisk priskontroll 
tillater storforetakene å prisfinansiere investeringene. 
Idet de tar hensyn til et visst antall "gode og dårlige" 
år, beregnes et standardproduksjonsvolum, og på dette 
grunnlaget fastsettes en salgspris som ikke bare skal sik
re dem en passende profitt og erstatning av det nåværende 
produksjonsutstyret, men også utvidelse av den nåværende 
kapasiteten. Formelt bygger prisfastsettelsen fortsatt på 
kostnadene, men i virkeligheten er dette monopolpriser 
som blir kalkulert slik at de kamuflerer inntekter som 
kostnader. Disse inntektene danner grunnlaget for selv- 
finansieringen.
Men om de immanente kreftene kan sikre en relativ stabili
tet, så er likevel dette bare mulig så lenge de monopoli
serte sektorene kan ekspandere på bekostning av de ikke- 
monopoliserte og ved en ytterligere proletarisering - dvs. 
ved ekspansjon av det indre markedet. Under en langvarig 
høykonjunktur oppstår det stadig større disproporsjonali- 
teter mellom de ulike bransjene og sektorene med hensyn 
til produktivitet, rentabilitet, likviditetsstyrke osv.
Mens de mest monopoliserte sektorene legger beslag på en 
økende andel av den samlede profittmassen, makter de ikke- 
monopoliserte sektorene - trass i økende kostnader, til
takende likviditetsknapphet og økende gjeldsbyrde - like
vel å holde det gående så lenge konjunkturene er noenlun
de stabile. Dette bidrar til enda strammere arbeidsmarked 
og stigende lønninger slik at også de mest monopoliserte
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sektorene etter hvert taper sin akkumulasjonsevne. Under 
en langvarig konjunkturoppgang blir de tiltakende dispro- 
porsjonalitetene en stadig mer alvorlig bremse for akku
mulas jonsprosessen, og det oppstår tendenser til fallende 
investeringsrater og stagnasjon. Tendens til overproduk
sjon, stadig strammere arbeidsmarked, langsommere stigning 
i arbeidsproduktiviteten, synkende profittrate i enkelt- 
bedriftene og utstrakt likviditetsknapphet: dette er noen 
av de viktigste trekkene ved seinkapitalismen når det bæ
rer mot slutten av en konjunkturoppgang.

"Derav det virkelige dilemmaet til enhver antisyklisk 
økonomisk politikk i det umiddelbare forstadiet til re- 
sesjoner i seinkapitalismen. Lar man overopphetningen 
utfolde seg fritt (ved f.eks. å sørge for økt kreditt- 
volum og øke de statlige utgiftene), så synker profitt
raten videre (full sysselsettingI) Denne synkingen før
er uvegerlig til tilbakegang i investeringsaktiviteten 
og dermed til konjunkturtilbakeslag. Men går man over 
til en restriktiv penge- og finanspolitikk for å dempe 
overopphetingen, så fører dette til synkende effektiv 
etterspørsel og overkapasitet, og dermed blir høykonjunk
turen dempet via denne omveien. Innen rammen av det ka
pitalistiske systemet finnes det ingen vei ut av dette 
dilemmaet. Man kan utsette krisen, men bare for den pris 
at den blir sterkere når den først kommer. Bare ved å 
dempe høykonjunkturen i tide, kan man forsøke å svekke 
krisen; det vil si at man lar krisen bryte ut 'for tid
lig' ." 67)

Slike "for tidlig" utløste kriser kalles vanligvis /i£4£4~ 
bjon&X. Resesjonene er kjennetegnet av en sterk reduksjon 
i aktivitetsnivået, som regel betinget av en mer restrik
tiv statlig penge- og finanspolitikk. Gjennom resesjonene 
skjer det en sanering av systemet: "strukturrasjonaliser- 
ingen" framskyndes, kapitalkonsentrasjonen øker i hastig
het idet "uttørkede" bedrifter eller bransjer blir ned
lagt og arbeidsmarkedet blir "slakkere". Resesjonene er 
med andre ord statlig administrerte sykliske kriser i 
seinkapitalismen og de har den "fordel" at de er mildere 
og mer kortvarige enn krisene i den tidlige kapitalismen. 
Resesjonene har fortsatt samme funksjonen som de klassis
ke krisene i frikonkurranseepoken og det første stadiet 
av monopolkapitalismen. På den ene siden forskyver de 
kraftforholdet mellom kapitalistklassen og de lønnsavhen- 
gige i borgerskapets favør ved at den industrielle reser- 
vearméen gjenopprettes. På den andre siden forbedrer de 
kapitalens generelle verdiskapingsbetingelser, dvs. de 
sikrer en ny stigning av profittraten ved at mindre rent
able bedrifter sjaltes ut, ved verdiforringelse av en del 
av den forskutterte kapitalen (lager, produksjonsutstyr 
etc.) ved at kapitalkonsentrasjonen aksellereres og mar
kedsandelen, dvs. realiseringsbetingelsene til monopolsek- 
toren forbedres.
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Denne indre ekspansjonen blir selvsagt mer og mer begren
set desto mer strukturrasjonalisert og monopolisert øko
nomien blir. I en slik situasjon kan ikke verdiskapings- 
betingelsene bedres uten på bekostning av den disponible 
arbeidsinntekten. Men dette innebærer en innsnevring av 
kjøpekraften i forhold til produksjonskraften, eller: det 
blir stadig vanskeligere å finne profitable investerings- 
felt som retter seg mot den nasjonale kjøpekraften. Jo 
vanskeligere verdiskapingsbetingelsene blir for den enor
me mengden av kapital, desto mer iherdig prøver monopole
ne å sikre ekstraprofittene ved å utvide profittmarginen 
for den delen av produksjonen som de umiddelbart kan rea
lisere - dvs.: de øker prisene selv med fallende etter
spørsel og minkende kapasitetsutnyttelse:

"Prisledere og prisfølgere kan enes om å foretrekke et 
høyt prisnivå, selv på bekostning av overkapasitet, 
framfor lavere priser som kan gi forhåpninger om litt 
høyere profitt, men som medfører en god del mer admini
strasjonstid og anstrengelser. Det er blitt antatt at 
U.S. Steet søker å fastsette priser som gjør det i stand 
til å dekke faste kostnader ved så lav kapasitetsutnyt
telse som 33%. Prislederne kan sette opp prisene selv 
når etterspørselen er slakk eller synkende ut fra ønsk
et om å øke profittmarginen pr. produsert enhet, og pris
lederne er spesielt fristet til en slik politikk når de 
er overbevist om at etterspørselselastisiteten på marke
det deres er lav. Administrerte priser er kort sagt av
hengige av mankddbmaktdn til prislederne og deres nærmes
te allierte, ikke av intensiteten til etterspørselen et
ter produktet eller av pengevolumet som er i sirkulasjon. 
Når produktet er så viktig som f.eks. stål, vil prisfor- 
andringene spre seg til en rekke brukere av materialet: 
bilfabrikanter, bygningsindustri, verktøy-, instrument- 
og maskinprodusenter osv.
Omfanget av administrert prisinflasjon kan leses av i 
hvor stor grad prislederne bruker sin markedsmakt til å 
sette opp prisene i tider når etterspørselen etter pro
duktene deres er tilstrekkelig liten til å forårsake 
lav kapasitetsutnyttelse ... Da U.S. Steel kunngjorde en 
ny prisforhøyelse fra 1. juni 1957 (midt under resesjon- 
en) ble dette trekket rettferdiggjort med at lønnsøk
ningen og fordelene for arbeiderne som ble vedtatt i den 
3-årige tariffavtalen med The united steelworkers of Ame
rica i fjor sommer, skal settes i verk fra førstkommende 
mandag den 1. juli'. Selskapet beundret sin egen sam- 
funnsånd, og det forsikret at lønnsøkningene kunne ha 
tillatt enda større prisforhøyelser,... men bare litt 
over en sjettedel av prisforhøyelsene kunne tilbakefør
es til lønnsøkningen.... Godt og vel halvparten av hele 
prisforhøyelsen var ganske enkelt resultatet av de økte 
profittmarginene som selskapene oppnådde ved den vilkår
lige (sic!) bruken av sin markedsmakt på et tidspunkt
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da etterspørselen etter deres produkter var lav." 68)

Samtidig som systemet tenderer mot stagnasjon, er det be
lastet med en kronisk inflasjon som forsterker stagnasjons- 
tendensen. - Dette er den såkalte &£a,g fiZaA jon.

FIGUR 4: Diagrammet viser index (1958=100) for industri
produksjonen til 
6 ulike land.
Årets produksjon 
er markert med 
punktene til 
høyre. (VagznA 
Uyh&tdfi, 4.8.
1971)
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og fremst at sta
ten må være av
tager for de dy
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hovedsakelig 
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og kjemiindustri
en. På den måten 
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disse sektorene 
fra skrankene 
som det indre 
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senterer. Statens 
intervensjon 
øker dispropor- 
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og investeringsvaresektoren (I) idet den tendensielt bi
drar til en omfordeling av ressursene fra sektor II til 
sektor I. I den grad konsumvaresektoren er monopolisert, 
vil en slik omfordeling føre til prisstigning i denne sek
toren siden den vil motsette seg en relativ tilbakegang 
i inntekten. Et etterspørselspress vil øke denne tendens
en til prisstigning. Selv om staten kan motvirke et slikt

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
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press ved å finansiere sine økte utgifter ved å redusere 
den disponible inntekten, vil dette bare øke avstanden 
mellom produksjonskraft og konsumkraft og følgelig også 
øke disproporsjonaliteten mellom de to sektorene. Men og
så i sektor I vil statsoppdragene føre til prisstigning. 
Denne sektoren, som regel den mest monopoliserte, vil for
søke å utnytte et etterspørselspuff til økning av prisene 
selv om det er overkapasitet i sektoren. Her skjer pris
økningen som regel først i en nøkkelindustri (f.eks. stål), 
og denne prisøkningen vil følgelig forplante seg gjennom 
hele systemet. Dilemmaet for statsmakta manifesterer seg 
derfor i valget mellom krise og inflasjon. Den første kan 
ikke unngås uten at den andre forsterkes.
Stagflasjonen er "farlig" fordi inflasjonen knyttet til 
den ikke reflekterer en økonomi i ekspansjon, men en øko
nomi i stagnasjon - kjennetegnet ved overkapitalisering 
og lave profittrater. Resultatet blir kapitalflukt og ten- 
densielt lavere investeringsaktivitet. Kapitalflukten for
verrer selvsagt betalingsbalansen samtidig som inflasjon
en gjør landet mindre konkurransedyktig og derfor også 
tenderer til å forverre handelsbalansen. Krisen forsterk
es av den ujevne utviklingen mellom de kapitalistiske 
statene, idet stagflasjonslanda blir nedrent av varer fra 
kapitalistiske land hvor økonomien ennå kan saneres innad 
ved statlig administrerte resesjoner som letter monopole
nes konkurranseevne i ekspansjonen utad. De ekspansive 
kapitalistiske nasjonene eksporterer kriser som ytterlig
ere forsterker de internasjonale valutakrisene. På lengre 
sikt innebærer dette stagnasjon og desintegrasjon av ver
densmarkedet. Igjen er tiden moden for proteksjonisme og 
maktpolitikk i lønns- og prisadministreringen.
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Fra: VARDØGER 4 71, august 1971.

RUNE SKARSTEIN:

Om drivkreftene bak 
formingen av en 
europeisk forbundsstat

USA'S PR0VUKT1VITETSMONOPO L

I en årrekke har USA hatt psiodakt^ivZtdt^monopol i den in
ternasjonale konkurransekampen. Her skal vi ikke drøfte 
de historiske årsakene til dette monopolet, men bare noen 
av dets strukturelle betingelser. 1) Visepresidenten i 
EEC-kommisjonen, Wilhelm Haferkamp, har gitt denne beskri
velsen av det amerikanske "forspranget":

"Med 16% av den industri-sysselsatte befolkningen i ver
den produserte industrien i USA i 1968 38% av verdens 
industriproduksjon, mens industrien i EEC med 21% av 
den industri-sysselsatte befolkningen sto for bare 25% 
av den totale industriproduksjon i verden. Disse for
skjellene gir en forestilling om Fellesskapets produkti- 
vitetsreserver." 2)

Vanligvis blir den kolossale produksjonskraften til den 
amerikanske kapitalismen forklart med USA-foretakenes 
dni ^ofidzl<lh9 eller o Acalz. Arbeidsprodukti
viteten øker og stykk-kostnadene synker med voksende be
driftsstørrelse opp til et visst metningspunkt. Men renta- 
biiitetsforskjeilene mellom store og små bedrifter står 
selvsagt ikke i forhold til forskjellene i arbeidsproduk
tivitet, siden de store foretakene har langt høyere faste 
kostnader. Likevel må en regne med at rentabiliteten øker 
med bedriftsstørrelsen - innen visse grenser - på grunn 
av at arbeidskostnadene generelt utgjør en betydelig del 
av de totale kostnadene. Tabell 1 (neste side) skulle væ
re en indikator på stordriftsfordelene.
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TABELL 1: BøasibzZdZngA oøsidZ pn. A y 4 4 zZ* att Z noA-ék b&tig-
vesik og ZnduAtAZ <1 1963 dttdK bddKZ^t^^tøKfidZ^Q,.
3)

Bedriftsstørrelse etter Bearbeidingsverdi pr.
antall sysselsatte sysselsatt i kr.
Under 10 
10 - 99
100 - 499 
500 og over

23.963
28.448
35.735
37.695

Stordriftsfordelene i selve produksjonen gir likevel ikke 
noen tilstrekkelig forklaring. Like viktig er de store 
foretakenes ^Znan^ZøZZø Atysikz. Som Magdoff og Sweezy på
peker i den følgende artikkelen, har storforetakene i USA 
et godt forhold til bankene, og de har neppe noen gang 
problemer med å skaffe seg de kreditter som måtte trengs. 
Tendensen til o v zsikapZtaZZA eJiZng i de mest monopoliserte 
sektorene innebærer dessuten at storforetakene har en vel
dig kapitalkraft og nyter en relativt høy egenkapitalandel.
TABELL 2: Vzn gjønnomAnZZZZZgø zg znfiZnan^Z&SLZngA ande,Zøn 

tZZ fconztcik Z USA og EEC Z ariene 1 960-66 . 4)

USA 67,5%
Vest-Tyskland 62,8
Nederland 58,0
Frankrike 55,9
Belgia 55,1
Italia 45,1

I tillegg til den høyere egenfinansieringsandelen er selv
sagt det ab6oZuttø investeringsvolumet til storforetakene 
ikke til å sammenligne med investeringene til mindre be- 
drifter. I en rekke bransjer har faktisk storforetakene 
monopol fordi mindre bedrifter ikke makter de veldige 
grunnlagsinvesteringene som trengs for å få i gang produk
sjon. Dette er særlig tilfelle for oljeraffinering, fly- 
industri, computerindustri og andre teknologisk avanserte 
bransjer. Som et eksempel kan vi nevne at det amerikanske 
foretaket IBM investerte 5 milliarder $ - dvs. ca. et halvt 
norsk bruttonasjonalprodukt - i løpet av fire år for å få 
i gang produksjonen av computere bygget opp av integrerte 
kretser. 5)
Både store grunnlagsinvesteringer - f.eks. i oljeleting - 
og utgifter til fioAA knZng og utvZkZ,Zng (av nye produksjons
teknikker, produkter osv.) er stort sett risikobetonte: 
Foretaksledelsen kan ikke forutsi med sikkerhet hvorvidt 
investeringene vil vise seg å være profitable. Storfore-

55



takenes veldige finansstyrke - som er basert på massepro
duksjon - er en helt nødvendig betingelse for slike sjan- 
seseilaser.
I de teknisk mest avanserte bransjene er dessuten de størs
te kostnadene ofte ikke knyttet til den umiddelbare pro
duksjonsprosessen, men til forhåndsinvesteringene i forsk
ning og utvikling. Som regel er utgiftene til forskning 
og utvikling uavhengige av produksjonsskalaen, derimot 
trengs det en meget stor produksjonsskala for å dekke dis
se utgiftene. Teknokratene snakker her om "pooling'* av 
ressurser. Et eksempel kan belyse dette saksforholdet:
I fjor ble computerfabrikkene til de amerikanske foretak
ene Honeywell og General Electric slått sammen til et nytt 
storforetak. Med denne fusjonen ble utgiftene til forsk
ning og utvikling redusert med 30%, og personalet med 10%. 
6)
I en rekke bransjer er utgiftene til markedsføring og ser
vice en dominerende og økende andel av de totale kostnad
ene, noe som har sammenheng med den monopolistiske konkur
ransekampen om den aktuelle kjøpekraften. Også disse ut
giftene er nærmest uavhengige av produksjonsskalaen: Enten 
det selges 100 eller 1000 enheter av en vare pr. år, kos
ter det et foretak omtrent like mye å opprettholde et ef
fektivt salgsapparat og servicenett. Men for å kunne dek
ke kostnadene ved salg og service, må foretaket drive mas
seproduksjon.
Det amerikanske overtaket f.eks. i computer- og oljebran
sjen er imidlertid ikke basert bare på stordriftsfordeler 
og finansstyrke: Når monopolene først har etablert seg, 
kan de sikre sin posisjon ved å utøve ren mak.ke.di> makt.
Også her kan IBM tjene som eksempel. Fram til 1968 hadde 
IBM solgt 75% av samtlige computere i verden, og foreta
kets salgs- og serviceapparat var fullt utbygget og ver
densomspennende. Dermed hadde foretaket skaffet seg mulig
heter til å manipulere med prisene for å rydde av veien 
eventuelle konkurrenter. I Storbritannia møtte IBM sterk 
konkurranse fra det helt uavhengige engelske selskapet 
International Computers Ltd. Som svar på denne utfordring
en satte IBM prisene "nesten 10% lavere i Storbritannia 
enn på kontinentet der konkurransen ikke var så hard." 7)
Trass i sin egen kapitalstyrke har de amerikanske stor- 
foretakene langt fra finansiert sine utgifter til forsk
ning og utvikling alene. Nøkkelindustriene i USA har i 
flere år vært velsignet av de veldige økonomiske ressurs
ene til den amerikanske føderalstaten som bokstavelig 
talt har øst dollars over forskningslaboratoriene deres.
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TABELL 3: Samlede statlige og private utgiften. til teknl-åk 
fioAtknlng og utvikling l 1967 l mill. $. S)

(1)
Statlige
utgifter

(2)
Private
utgifter

(3) =
(1) : (2)

USA 16.700 8.950 1,87
EEC 2.965 2.670 1,11
Storbritannia 1.250 1.145 1,09
J apan 550 1.100 0,50

I memorandumet fra EEC-kommisjonen som tallene er tatt
heter det:

"Metodene for gjennomføringen av (den tekniske) forsk
ningen er meget forskjellige fra land til land. I 1967 
gikk således ca. 55% av de offentlige forskningsmidlene 
i USA til industrien, mot 33% i Frankrike og 27% i Vest- 
Tyskland." 9)

Størstedelen av statsmidlene til teknisk forskning og ut
vikling i den amerikanske industrien har gått til militæ
re formål. Sammen med føderalstatens veldige militære opp
drag i 50- og 60-årene skaffet disse bevilgningene nøkkel
industriene i USA et overtak i konkurransekampen på verd
ensmarkedet som langt fra skrev seg bare fra høyere pro
duktivitet. Overlegenheten til den amerikanske kapitalen 
på verdensmarkedet har med andre ord vært sterkt avhengig 
av den ekspansive imperialistiske statsmakten. Dette kom
mer klart til syne i dag når USA-imperialismens tilbake
slag og reduksjonen av statsoppdragene har resultert i at 
et storforetak som Lockheed står på randen til ruin.
USA har hatt et produktivitetsmonopol i lang tid. Men det
te forspranget er den vesteuropeiske storkapitalen i ferd 
med å spise opp. Den har for lengst svart på "den ameri
kanske utfordring", og ekspanderer nå langt raskere enn 
sin amerikanske motpart (se tabell 4 neste side)„ Tids- 
ulikheten i kapitalismens utvikling holder på å slå til
bake på USA: For første gang siden 1893 tegner det i år 
til å bli underskudd på den amerikanske handelsbalansen.

MONOPOLKAPITALENS BEHOV FOR ET STORT INVRE BAS1SMARKEV
At den amerikanske kapitalen er i ferd med å tape sin kon
kurranseposisjon på verdensmarkedet, fremgår også tydelig 
av eksportstatistikkene til de største verdensmaktene (se 
tabell 5 neste side).

57



TABELL 4: FoAde.lT.ngzn av vzAdznk 100 AtøAAtz £oAztak. 10)

____Omsetning_____________ Antall
1967 1970 foretak

Mill.DM % Mill.DM % 1967 1970
USA 836.583 76,9 843.387 66,2 68 60
EEC 166.688 15,3 264.897 20,8 19 23
Stor
britannia 33.176 3,1 71,454 5,6 4 7
Sveits 7.183 0,7 8.541 0,7 1 1
Japan 44.004 4,0 79.236 6,2 8 8
Australia - - 7.067 0,5 - 1
Sum 1. 087.634 100,0 1.274.582 100,0 100 100

TABELL 5: G j znnom^nTttZTg aAlTg zk*poAtøknTng T pzATodzn
1 963 ( = ba4UdA) -

Sambandsstatene
Vest-Tyskland 
Frankrike 
Italia 
Nederland 
Belgia/Lux.
Storbritannia
Japan

*Gjelder 1963-1968.

1969 £oa zn dzl land. 10a)

7,4%*
11,4
9/4

14.6
11.6
10,9 *
4,7 *

18,7

Når det gjelder produksjonen av f.eks. stål, biler, fjern
synsapparater, radioer, fotoutstyr, tekstilvarer og skotøy, 
er USA på regelrett retrett ut av verdensmarkedet, mens 
særlig EEC-landene og Japan oversvømmer det amerikanske 
markedet med disse varene. En slik omfordeling av verdens
markedet foregår selvsagt ikke uten en voldsom skjerping 
av den internasjonale konkurransekampen. Omfordelingspro- 
sessen er et uttrykk for at overproduksjonstendensene i 
kapitalismen er i ferd med å få internasjonalt omfang. 
Verdensmarkedet ekspanderer ikke lenger raskt nok til at 
de store verdenshandelsmaktene bare kan "eksternalisere" 
sine indre overproduksjonskriser: De nærmeste årene kan 
komme til å by på god anskuelsesundervisning i dialektik
ken mellom økonomisk liberalisme og proteksjonisme. Det 
er i dag vanskelig å se hvordan den amerikanske kapitalen 
skal kunne redde seg fra fullstendig sammenbrudd uten å 
gripe til stadig sterkere proteksjonisme. Stål-lobbyen i 
USA har allerede fått igjennom importrestriksjoner. I tids
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rommet 1962-1971 har "antalet industriella importvaror 
som underkastats kvantitativa restriktioner, inklusive 
'frivilliga inskrånkningar1 av utlåndska leverantorer, 
stigit från 7 till 67." 10b) Disse tiltakene har USA's 
konkurrenter allerede fått føle: I 1968 gikk ennå 10,8% 
av Forbundsrepublikkens samlede eksport til USA, i 1970 
ble denne andelen redusert til 9,1%. 11)

MILJARDER DOLLAR

Diagrammet er 
tatt fra VagznA 
Uyhzt£X, 27.7. 
1971, s.ll.

Her er det verdt å merke seg at av alle kapitalistiske 
stormakter i verdenshandelen står USA best rustet til en 
kamp med proteksjonistiske midler: Den amerikanske mono
polkapitalen har et enormt indre basismarked, noe som 
gjør den mindre sårbar overfor proteksjonistiske innskrenk 
ninger av verdensmarkedet. Selv om USA fortsatt er verdens 
største eksportør, så er ikke den amerikanske kapitalen 
så avhengig av verdensmarkedet som for eksempel den tyske 
(se tabell 6 neste side). Også USA-kapitalens veldige in- 
vesteringer i utlandet - f.eks. datterselskapene i Vest- 
Europa - gjør at den i alle fall delvis kan omgå eventu
elle proteksjonistiske forsvars-tiltak fra konkurrentenes 
side.
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TABELL 6: blodn Zand* anddZdn. av vdSiddnAhanddZdn og dd?id& 
dk^po^tkvotdK (dktpoAtdn^ anddZ av bfiuttonaAjo- 
nalpKodaktdt) Z 19 67. 12)

Andel av Eksport-
verdenshandelen kvote

USA 14,8% 3,9%
Vest-Tyskland 10,0 17,9
Frankrike 6,1 9,8
Italia 4,7 13,1
Nederland 4,0 32,3
Belgia 3,6 34,9*
EEC totalt 28,4
Storbritannia 8,3 12,9
Japan 5,7 -
Andre 42,8

100,0
*Gjelder Belgia og Luxembourg.

Dermed har vi for oss denne sammenhengen: Monopolisering
en, den økende kapitalkonsentrasjonen og den tiltakende 
masseproduksjonen blir framskyndet av den internasjonale 
konkurransekampen. I neste omgang blir de nasjonale mark
edene en alt for spinkel basis for monopolene som trenger 
store basismarkeder for å sikre sin posisjon på verdens
markedet: Monopolkapitalen i Vest-Europa er i ferd med å 
sprenge grensene mellom nasjonalstatene.
At det nettopp er storforetakene som ekspanderer på verd
ensmarkedet, fremgår tydelig av statistikkene. For eksem
pel de- syv største konsernenes andel av Vest-Tysklands 
samleda eksport økte .fra 21,6% 3L 1965 til 25,8% i 1968.
I samme tidsrommet økte eksportandelen av disse konserne
nes samlede omsetning fra 38% til hele 46%. 13) Disse 
tallene forteller klart at den indre kjøpekraften i Vest- 
Tyskland ikke holder tritt med produksjonskraften til mo- 
nopolforetakene: Deres eneste åpning for videre ekspansjon 
er det ytre markedet. Men foretak med eksportkvoter på;
46% eller mer, er ytterst sårbare overfor innsnevringer 
av verdensmarkedet. I lys av dette må vi se dannelsen av 
EEC: Fellesmarkedet skal sikre den europeiske monopolkapi
talen et tilstrekkelig stort og stabilt indre basismarked 
i den internasjonale konkurransekampen. Eller i den mili
tære - og treffende - språkbruken til EEC-arkitekten Wal
ter Hallstein:

"Fellesmarkedet tjener den europeiske industrien som
basis og eksersisplass for dens internasjonale konkur-

60



ransekraft." 14)

Dessuten gir EEC muligheter for fortsatt monopolisering 
og kapitalkonsentrasjon, en prosess som er nødvendig hvis 
den europeiske storkapitalen skal konsolidere sin posisjon 
på verdensmarkedet. I fjor hadde EEC-kommisjonen bl.a. 
følgene å si om dette:

"Kommisjonen har de siste årene gjentatte ganger gjort 
det klart at den slett ikke har til hensikt å hindre 
samarbeidsbestrebelsene (mellom foretakene), som Felles
markedet og dagens konkurranse krever og som Kommisjon
en selv fremmer ... Her er det av stor betydning at man 
fjerner alle slags hindringer som bremser den transna- 
sjonale integrasjonen av foretakene i Fellesskapet. 
Sannsynligvis er oppbyggingen av en (foretaks-)struktur 
på fellesskapsnivå - som altså strekker seg over stats
grensene - den beste forberedelsen og i noen tilfeller 
selve forutsetningen for effektive etableringer på tred- 
jemarkeder." 15)

Fra og med 1961 til første halvår 1969 ble det inngått i 
alt 1258 samarbeids- eller fusjonsavtaler mellom foretak 
i forskjellige EEC-land. 16) En del av disse transnasjo- 
nale sammenslåingene gjaldt de aller største foretakene 
i Vest-Europa. Her nevner vi noen få:

- Fotogigantene Geavert (Belgia) + AGFA (Vest-Tyskland).
- Stålkonsernene Hoogovené (Nederland) + Hoe&eh (Vest- 

Tyskland) .
- Bilfabrikkene Fiat (Italia) + Citroen (Frankrike).
- Bankene Commerzbank (Vest-Tyskland) + Credit Lyonnal* 

(Frankrike).
- Dessuten har flyindustrien i Vest-Europa dannet et 
konsortium som består av: Me44er&ckmltt/Bolkow/Blokm 
(Vest-Tyskland) + Mord-Aviation, Sad-Aviation og Se- 
reb (Frankrike) + VfW/kokker (Vest-Tyskland/Nederland) 
+ Hawker-Slddety Aviation (England). Dette konsortiet 
står båk produksjonen av flytypen Airbus 30 0B, som 
skal utbys på verdensmarkedet i konkurranse med Boe
ings mellomdistansefly.

Dette viser at kapitalens konsentrasjonsprosess slett ik
ke er avgrenset til EEC-statenes territorier, noe mange 
hevder, men at den for lengst foregår på tvers av de na- 
sjonalstatlige grensene. EEC-kommisjonen er den første 
instans til å innrømme at storkapitalen i Vest-Europa blir 
i stand til å utnytte Fellesmarkedet bare hvis den konsen
treres på tvers av de nasjonalstatlige grensene. Noen få 
europaidealister i Brussel sutrer over denne veldige mono- 
poliseringsprosessen og hevder at den er i strid med Ro
matraktatens prinsipper. Slike formaljuridiske moraliser- 
inger viser bare at det fins tilhengere av EEC som over
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hodet ikke har forstått dets virkelige funksjon. 17)
Nettopp for å fjerne alle hindringer for fortsatt kapital
konsentrasjon og monopolisering i EEC har Kommisjonen frem 
met forslag om at det utarbeides en overnasjonal lov for 
såkalte Euroselskaper. Kommisjonen foreslår at slike trans 
nasjonale sammenslutninger og fusjoner skal finansieres 
med lån fra Den europeiske investeringsbanken. 18)
Det sier seg selv at fremveksten av Euroselskapene i man
ge tilfeller vil være i strid med dominerende særinteres
ser i de enkelte nasjonalstatene. For å sikre denne pro
sessen vil derfor monopolborgerskapet måtte gi EEC-staten 
stadig mer omfattende myndighet.
For å kunne gi EEC-kapitalen statlig beskyttelse på verd
ensmarkedet , for å kunne administrere EEC1s ytre grenser 
og for å kunne legge EEC's maktpotensial i vektskåla f. 
eks. i forhandlinger om internasjonale handelsavtaler 
(EEC - USA, EEC - Japan), vil storborgerskapet måtte frem
skynde dannelsen av en europeisk forbundsstat.
Den tiltakende transnasjonale kapitalkonsentrasjonen og 
regionale spesialiseringen i EEC-området vil innebære at 
de enkelte nasjonalstatenes midler til forskning og ut
vikling blir stadig mer inadekvate og utilstrekkelige for 
monopolkapitalen. EEC-myndighetene vil derfor etter hvert 
gjøre krav på å disponere store ressurser til forskning 
og utvikling slik at de blir fordelt i samsvar med inter
essene og behovene til de teknologisk mest avanserte mo- 
nopolsektorene. For å få i stand en slik omfordeling av 
statlige funksjoner vil storborgerskapet i EEC måtte frem
me Europa-statens tilblivelse.

EEC'S RÅVARE- OG ENERGIBEHOV

Europeiske teknokrater har gjort et stort nummer av USA- 
kapitalens "forsprang" når det gjelder produksjon av f.eks 
computere, numerisk styrte verktøymaskiner og jet-passa- 
sjerfly. Det amerikanske overtaket på disse områdene er 
blitt presentert som selve beviset på den europeiske kapi
talismens underlegenhet i den internasjonale konkurranse
kampen. Men det spørs om ikke toppene i det vest-europeis- 
ke industriborgerskapet vet bedre beskjed: Det såkalte 
"teknologiske gapet" er langt fra uoverstigelig. Hvorvidt 
EEC vil innhente USA's relative "forsprang" her, er mest 
et spørsmål om allokering av ressurser. 19) Og teknisk 
"know how" vil neppe bli mangelvare i EEC de nærmeste år
ene, ettersom den såkalte "brain drain" til USA nå har 
slått i revers på grunn av stagnasjonen i den amerikanske 
kapitalismen. 20)
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På to andre områder står derimot den europeiske kapita
lismen så absolutt mindre gunstig enn den amerikanske, 
nemlig når det gjelder råvare- og energiressurser. I fjor 
skrev EEC-kommisjonen:

"For nesten alle råstoffer som brukes av de bearbeiden- 
de industriene, er Fellesskapets selvforsyningsbalanse 
negativ. Med et importvolum på 7,2 milliarder $ (i 1968) 
er Fellesskapet verdens største råstoffimportør. Dette 
viser at det er av livsviktig betydning å sikre indu
striene i Fellesskapet forsyninger av råstoff til pris
er som ikke er ugunstigere enn de prisene konkurrentene 
i andre deler av verden må betale. Selv om det synes 
uproblematisk å slutte seg til denne målsettingen, må 
man ikke overse at det både innen Fellesskapet og i en 
del tredjeland er visse faktorer som vanskeliggjør en 
full realisering av dette målet.... Det er ikke uteluk
ket at ... Fellesskapet på samme måte som sine viktigs
te konkurrenter, må drive en mer aktiv politikk når det 
gjelder adgangen til råstoffkilder som ligger utenfor 
Fellesskapet.... Et lignende problem reiser seg i ener
gisektoren, særlig når det gjelder jordolje, der man må 
trygge forsyningen ... ved å sikre adgangen til de for
skjellige råstoffkildene utenfor Fellesskapet." 21)

Kommisjonens tilføyelse om energiressursene er på sin 
plass. EEC's selvforsyningsandel her har de siste årene 
vært jevnt synkende.
TABELL 7: Importkvoten av det samlede energiforbruk t

EEC fi en del år. 11

1960 27,0%
1965 46,8
1966 49,6
1967 51,8
1968 60,9

01jeforekomstene som hittil er blitt oppdaget i Europa, 
er en dråpe i havet sammenlignet med de mengdene som skal 
til for å holde i gang den vest-europeiske industrikapita
lismen over lengre tid. Dessuten er disse forekomstene 
relativt dyre å utvinne. Både når det gjelder råstoff- og 
energikilder på eget territorium står den amerikanske ka
pitalen langt gunstigere enn den europeiske.(se tabell 8 
neste side).
Oljeimporten til Forbundsrepublikken i 1969 var på 89 mill. 
tonn, og fordelte seg slik: 45,5% fra Libya, 13% fra det 
øvrige Afrika, 33,5% fra Midt-Østen, 4% fra Venezuela og 
4% fra Sovjetunionen. 24) I år inngikk Forbundsrepublikk
en og Sovjetunionen følgende avtale: Det vesttyske stål- 
konsernet Mannesmann skal levere naturgassrør til Sovjet
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unionen for over en milliard DM. Rørene skal betales med 
et lån fra Vest-Tyskland, de skal legges fra Sibir til 
Forbundsrepublikken, og om ni år skal de forsyne Vest- 
Tyskland med en tredjedel av landets naturgassimport. 25) 
Riktignok er Sovjetunionen og EEC i ferd med å "tilnærme" 
seg hverandre raskt, men det er tvilsomt om den herskende 
klassen i Vest-Tyskland ville gå med på en så pass stra
tegisk risikabel avtale om ikke landet hadde vært presset 
av tiltakende energi- og råstoffknapphet.
TABELL 8: Oljeutvinning l 1969 etten omsiåde. 23)

Mill. tonn
Midt-Østen 634 29,7
USA 510 23,9
Sovjetunionen 329 15,4
Venezuela 187 8,8
Libya 150 7,0
Canada 63 3,0
Algerie 44 2,1
Indonesia 37 1,7
Nigeria 26 1,2
Andre 153 7,2
Tilsammen 2133 100,0

Drivkraften bak EEC's "tilnærming" til Sovjetunionen og 
Øst-Europa er nok i første rekke den vest-europeiske kapi
talens behov for å etablere seg på ytre avsetningsmarked- 
er der den møter minst mulig konkurranse fra USA og Jap
an. (Se tabell 9) Hittil later det imidlertid til at dis
se bestrebelsene har gitt både i pose og sekk. Særlig Vest-- 
Tysklands handel med noen av satelitt-landene i Øst-Euro
pa har nærmest kolonial karakter. For en tid siden skrev 
Ven Spiegel:

"71% av alle vest-tyske leveringer (til Polen) er indu
strielle ferdigprodukter og tekniske konsumvarer; 70,6% 
av den samlede polske eksporten til Vest-Tyskland i 1969 
var derimot næringsmidler og råstoffer. Da prisene på 
investeringsvarer internasjonalt stiger betydelig rask
ere enn prisene på råstoffer og næringsmidler, må Wars
zawa eksportere stadig mer landprodukter for like store 
importer." 26)

TABELL 9: EEC'* og USA'* ek*posit l mill. $ til noen land 
l 1 96 1 . 2 7)

 EEC USA
Sovjetunionen 
Jugoslavia 
Sør-Afrika

64

678,5
656.7
607.7

62,6
124,0
451,7



De siste imperialistiske oppdelingene av verden endte ikke 
akkurat i det vest-europeiske storborgerskapets favør. Nå 
har den energi- og råstoffsultne europeiske monopolkapi
talen omsider lært at de enkelte nasjonalstatene i Vest- 
Europa er for svake til å kunne sikre sine energi- og rå
stoff tilførsler alene, og at de ikke bør konkurrere om rå
stoffkildene, men heller kjempe sammen. Eurokratene i 
Brussel lar en ikke tvile på at bare en sterk europeisk 
forbundsstat - et Europa som "kan tale med én stemme" 
(Davignon-rapporten) - vil ha tilstrekkelig økonomisk og 
politisk tyngde til å kunne sikre energi- og råstoff-for- 
syninger til "priser som ikke er ugunstigere" enn konkur
rentenes, og til å kunne forhandle med USA og Japan om 
delingen av verdensmarkedet. Særlig i lys av dette må vi 
se Davignon-rapporten.

VALUTAUNIONEN

En av de viktigste betingelsene for USA-kapitalens over
tak på verdensmarkedet er dollarens monopolposisjon som 
internasjonalt betalingsmiddel og reservevaluta. 28) Dol
laren er den eneste valuta som er konvertibel med alle 
andre valutaer i den kapitalistiske verden. Den økende 
internasjonale handelen i etterkrigstiden har krevd en 
stadig større mengde dollars for å kunne avvikles. Dette 
ga USA muligheter til bare å la seddelpressa gå for å kjø
pe varer på verdensmarkedet, eller kjøpe fremmed valuta for g 
finansiere kapitaleksporten til utlandet. Formelt skulle 
dollaren være innløselig i gull, men dette er de facto 
blitt en umulighet siden USA nå har en gullbeholdning på 
bare 9,6 milliarder $, mens det flyter titusenvis av mil
lioner $ rundt om i utlandet. Inflasjonen i USA har med
ført at de forskjellige valutaenes dollarkurser ikke står 
i forhold til dollarens kjøpekraft: Den amerikanske kapi
talen har dermed fordel av et uttkt bytte, faotihol d overfor 
utlandet. Dessuten blir det en stadig større motsetning 
mellom dollarens "indre"funksjon som hovedstøtte for kon
junkturene i USA og dens "ytre" funksjon som internasjo
nal reservevaluta: Den aktivitetsstimulerende penge- og 
finanspolitikken til den amerikanske føderalstaten medfø
rer en dollarstrøm over til Vest-Europa. Dette fører til 
"importert inflasjon" og tenderer mot å ødelegge EEC's 
konkurranseposisjon på verdensmarkedet. Det stadig voksen
de underskuddet på USA's betalingsbalanse har dessuten ut
løst en rekke spekulasjonsskred (oppkjøp særlig av gull 
og vest-tyske mark med dollars) ut fra forventninger om 
en nedskriving av dollarens gullverdi.
Særlig disse momentene gjør at det vest-europeiske stor- 
borgerskapet nå prøver å få stablet på beina sin egen re
servevaluta, en oppgave som blir stadig viktigere etter
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som den amerikanske kapitalismen tenderer mot å havne i 
vedvarende stagnasjon. Men skal EEC fortsatt kunne konso
lideres samtidig som det skapes en europeisk valuta, må 
denne valutaen være en "enhetlig fellesskapsvaluta" (Wer- 
ner-rapporten) eller en eufto-valuta. Idet de nasjonale 
valutaene avskaffes og eurovalutaen opprettes, er også 
den europeiske forbundsstaten et ^alt accompli:

"I en slik union er det bare Fellesskapets samlede (be
talings-) balanse overfor den øvrige verden som vil ha 
betydning....Konjunkturpolitikken skal i hovedtrekkene 
avgjøres på fellesskapsplanet... likviditetsskapingen 
i (EEC-)området som helhet og penge- og kredittpolitik
ken sentraliseres; valutapolitikken betraktes som et 
fellesskapsanliggende." (Werner-rapporten) 29)

Opprettelsen av valutaunionen - eller den endelige konso
lidering av forbundsstaten - vil utvilsomt bli en uhyre 
kritisk prosess. Den vil nemlig innebære at det opprettes 
en EEC-sentralbank, at enkeltstatene sjaltes ut av penge- 
og finanspolitikken, og at betalingsbalansene mellom EEC- 
landene forsvinner. Dermed vil den ujevne utvikling en i 
EEC-kapitalismen komme til å få utfolde seg fritt: Enkelt
statene vil stå uten "økonomiske virkemidler", og den øko
nomiske utviklingen i de tidligere nasjonalstatene vil 
ikke lenger kunne påvirkes med importrestriksjoner, eks
portsubsidier, valutakontroll osv. Så lenge den europeis
ke storkapitalen nyter gode konjunkturer og ekspanderer 
på verdensmarkedet, må en regne med at EEC-borgerskapets 
fellesinteresse overfor de ytre konkurrentene er så sterk 
at det bærer stadig lenger i retning av en valutaunion.
Sannhetens time for EEC vil komme først med et omfattende 
konjunkturtilbakeslag i Vest-Europa. Da vil det finnes 
bare to alternativer: Enten vil storborgerskapet i EEC 
makte å tvinge nasjonalstatene til å oppgi siste restene 
av sin penge-, finans-, toll- og valutapolitiske myndig
het, eller særinteressene i de enkelte statene vil få 
overtaket og føre til en sprengning av EEC med full re
staurering av det gamle systemet av nasjonalstater.

EN VESINTEGRERENVE KRAFT I EEC
Blant annet den ulike graden i sentraliseringen og kon
sentrasjonen av kapitalen i de forskjellige EEC-landene 
gjør at desintegrerende krefter er aktive uansett konjunk- 
turtilstandene. Disse kreftene virker som en permanent - 
men stadig mer nedslitt - bremse på integrasjonsprosessen 
i EEC. I Forbundsrepublikken er sentraliseringen og kon
sentrasjonen av kapitalen kommet lengst, og den vest-tyske 
storkapitalen er klart den mest ekspansive (se tabell 10,
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11 og 13). En betydelig del av det franske borgerskapet 
frykter derfor at det skal bli oversvømt og kvalt av tysk 
kapital, og det motsetter seg dannelsen av en valutaunion. 
De Gaulle prøvde å fremskynde den franske kapitalens mono- 
poliserings- og konsentrasjonsprosess med store statsbe- 
vilgninger til saneringer og strukturrasjonalisering av 
den franske økonomien og ved å bygge opp store statsfore
tak. Disse tiltakene hadde uten tvil virkning. Men de før
te først og fremst til at det dannet seg et meget tynt 
monopolborgerskap som har under seg veldige arbeiderarmé- 
er. Dette monopolborgerskapet, som riktignok har mange av 
sine folk i statsadministrasjonen, står nærmest politisk 
isolert: Under kjempeforetakene fins det ikke noen solid 
basis av mellomstore foretak. Derimot utgjør de mindre 
industridrivende og småborgerskapet fortsatt et betydelig 
antall. Gjennom sine interesseorganisasjoner og de for
skjellige borgerlige partiene har disse gruppene sterk 
innflytelse på den franske statsmakten, og de motsetter 
seg effektivt dannelsen av en valutaunion. Valéry Giscard 
d'Estaing er fortsatt konfrontert med problemet at store 
deler av det franske småborgerskapet må proletariseres før 
Europa-staten kan virkeliggjøres.30)

TABELL 10: Stø ndønøn £ vø^t-ty^k £nduAtsi£ £ 1 967.
37)

Bedriftsstørrelse Andel av samlet Andel av samlet
etter antall sys
selsatte

antall bedrifter antall sysselsatte

1 - 9 43,9% 2,2%
10 - 49 32,7 9,8
50 - 199 16,3 20,1
200 - 999 6,0 30,3
1000 og over 1,1 37,6
Sum 100,0 100,0

TABELL 11: StøfOiølb ofidønøn £ fisianAk

Bedriftsstørrelse Andel av samlet 
etter antall sys- antall bedrifter 
selsatte

£nduUi£n.£ £ 1 968. 3 2
Andel av samlet 
antall sysselsatte

1 - 9 86,1% 7,7%
10 - 49 9,9 14,0
50 - 199 2,9 17,8
200 - 999 0,9 22,7
1000 og over 0,2 37,8
Sum 100/0 100,0
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TABELL 12: S£ø/isie.l& e4oAdenen i nositk TnduAtAT og besigvzAk 
i 1963. 33)

Bedriftsstørrelse Andel av samlet Andel av samlet 
etter antall sys- antall bedrifter antall sysselsatte 
selsatte 
1 - 9 71,8% 13,4%
10 - 49 21,9 25,3
50 - 199 5,0 26,2
200 og over 1,3 35,1
Sum 100,0 100,0

TABELL 13: Eond&llngzn a.v Europa* 100 ktønktz ^o>ie-
tak. 34)

Omsetning____________ Antall
1968 

Mill.DM o,
o

1970 
Mill.DM % 1968

foretak
1970

Vest-
Tyskland 102.533 22,0 204.010 33,1 22 31
Frankrike 69.193 14,9 77.739 12,6 18 15
Italia 35.069 7,5 38.007 6,2 7 6
Benelux 87.456 18,7 102.675 16,7 9 8
EEC ialt 294.456 i—

i

ro 422.431 68,6 56 60
Stor-
britannia 139.414 30,0 153.840 25,0 33 31
Sveits 22.865 4,9 27.267 4,4 7 5
Sverige 9.958 2,0 12.225 2,0 4 4
Tilsammen 466.488 100,0 615.763 100,0 100 100

STORBORGERSKAPET 1 hJORGE OG EEC

Monopoliseringen i den norske kapitalismen har aksellerert 
voldsomt de siste årene (se tabell 14). Storborgerskapet 
som har entydig objektive interesser av norsk medlemskap 
i EEC og av dannelsen av Europastaten, har uten tvil økt 
sin styrke og ideologiske innflytelse. Men vi må regne 
med at den delen av borgerskapet her til lands som objek
tivt ikke har noe å hente i EEC, fortsatt veier tyngst 
rent tallmessig.
Til og med en del av de mellomstore industrikapitalistene 
i Norge står i fare for å bli ekspropriert av monopolkapi
talen på kontinentet etter innlemmelse i EEC. Når denne 
gruppen velger EEC, velger den - sannsynligvis ubevisst - 
det minste onde: Selv for de mellomstore industriforetak
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ene er det norske markedet helt utilstrekkelig som basis- 
marked i den internasjonale konkurransekampen (se tabell
15). Skulle det komme til en kamp mellom de kapitalistis
ke verdenshandelsmaktene med proteksjonistiske midler, 
risikerer derfor en del av den norske kapitalen å havne 
i et ingenmannsland. Følgelig velger den nærmest instink
tivt heller medlemskap i EEC og tar sjansen på å bli slukt 
av den kontinentale storkapitalen.
Den relativt store oppslutningen i borgerskapet om EEC og 
"Europatanken" er uten tvil ideologisk betinget: Småkapi- 
talistene viser en viss heroisme i kampen mot monopolene. 
De sverger til prinsippet om "den rettferdige frie konkur
ranse" som selve betingelsen for at de "dyktigste" får 
suksess. At en så stor del av borgerskapet i Norge slut
ter aktivt opp om EEC-medlemskap, lar seg følgelig best 
forklare ut fra den borgerlige konkurranseideologien.
TABELL 14: Kjøp og sammenslutnlngeA og s am aAbelds avtaleA 

i noAsk IndustAl fioA en dat å.A. 35)

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Kjøp og sammen
slutninger 5 4 20 16 37 24 34 40
Samarbeids
avtaler 5 17 20 8 14 22 29 25
Sum 10 21 40 24 51 46 63 65

TABELL 15: Eks poAtkvotene (ekspoAtens andel av ramlet om
setning) til de støASte IndustAl- og beAgvesiks- 
bedAlfiteA gAadeAt etteA omsetning l 1969. 36)

De 3 største (Borregaard, Hydro, 1 S.Verk): 66,3%
De 5 største: 51,3
De 10 største: 45,3
De 25 største: 36,4
De 75 største: 35,8

For de norske skipsrederne er derimot situasjonen helt 
entydig:

"Norsk medlemskap i EEC vil åpne nye muligheter for å 
skape en aktiv og utadvendt felles vesteuropeisk skips
fartspolitikk med det mål å bevare det frie internasjo
nale fraktmarked mot skipsfartsproteksjonistiske frem
støt. Hvis et utvidet EEC legger hele sin tyngde i vekt
skålen på dette felt, vil det kunne være av avgjørende 
betydning. Jeg vil også minne om at EEC er et betydelig 
underskuddsområde for skipsfartstjenester. Vi har her
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noe å tilføre EEC. Jeg vil tro at norske rederier, når 
Norge blir medlem av EEC, vil få større muligheter for 
å utbygge et nærmere forretningsmessig samarbeide med 
kontinentale avskipere og rederier. Som helhet har der
for norsk skipsfart mye å vinne og intet å tape ved 
norsk medlemskap i EEC." 37)

NOTER

1) For en historisk drøfting av dette saksforholdet, se 
s.38 til s.41 i dette heftet.

2) Wilhelm Haferkamp: Ean.opål* clte Integration and Prodak- 
tlvltatAentwlcklang i Prodaktlvltdt and Rationall*le- 
rang. Chancen, Wege, Forderang en, utg. av Rationali- 
sierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft e.V., 
Frankfurt a.M. 1971, s.70.

3) Tallene er beregnet etter oppgaver i Statl*tl*k Årbok 
19 66, s.99. Bearbeidingsverdi = bruttoproduksjonsver
di -t verdi (til markedspriser) av brukt råstoff, em
ballasje, brensel, hjelpestoffer, elektrisk kraft og 
betaling for bortsatt arbeid. Bearbeidingsverdien 
[value, added) er m.a.o. den verdimengde målt i penger 
som er blitt skapt i produksjonsprosessen.

4) Kilde: Vie IndaAtrlepolltlk de>i Gemeln*chafit; Nemoran- 
dam den, Komml*lon an den Rat, utg. av EEC-kommisjonen, 
Brussel 1970, s.187.

5) Stuart de la Mahotiere: Toward* one Earope, Harmonds- 
worth 1970, p.91.

6) Jfr. intervju med sjefen for det nye foretakets inter
nasjonale operasjoner, Allan L. Riidell, i Vågene Nuke- 
ten,, 16.6.1971.

7) Mahotiere, op.cit., p.92.
8) Vie 1nda*trlpolltlk den, Gemeln*chafit, op.cit., p.315f.
9) Ibid, p.322.
10) Beregnet etter data fra Vie leit, nr.49, 1968, s.48 

og nr. 33, 1971, s.28.
10a) Regnet ut etter data i Stat. Årb.1970, tab. 453, s.370.
10b)Vagen* Nyheten,, 27.7.1971, s.ll.
11) Vle leit, nr.12, 1969, s.47, og nr.11, 1971, og Huff- 

schmid et.al.: Vie Wider*pruche de* we*tdeat*ehen 
Kapltall*ma*, i Kar*baeh 21, Berlin 1970, s.185.

12) Almar Altvater: Vie Weltwahrang* kri* e, Frankf.a.M. 
1969, note 21, s.53. Eksportkvotene er beregnet etter 
oppgaver i Stat. Årb. 1 970 , s. 349 og 367.
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13) Huffschmid: Vie Wlden.t>pn.ucke op.cit, s.68.
14) Walter Hallstein: Wat> t>oll cuiA Eun.opa iveAden? i Vie 

lo.lt, nr. 11, 1967, s.9.
15) Vie lndut>tn.lepolltlk den. Germing chafit, op.cit,s.l43 

og 237.
16) Ibid, tab. 7, s.92.
17) Et eksempel på denne slags argumentasjon er en artik

kel skrevet av "en internasjonal offentlig tjeneste
mann" under psevdonymet T.O. Moss: EEC n,e£ut>et> to 
en.ank the moton. composition i Lo. Monde Weekly, nr. 88 
23.12.1970, p.5.

18) Vie InduAtnlepolltlk op.cit. s.l82ff.
19) For en drøfting av "det teknologiske gapet" fra stor- 

borgerlig synspunkt, se f.eks. artikkelen Eine Statl- 
i>tlk den. eun.opa.lt> ch en Mlnden.iven.tlg keit? Aufi den. Suche 
nach Mat>t>en £Ixn. lnkomment>un.ablet> i SJeue lun.chen lei- 
tung, 13.1.1968, s.19. Om forskjellen i utbredelsen 
av computere i USA og EEC heter det i denne artikkel
en: "Således må vel antallet computere pr. en million 
innbyggere ... heller forklares med at å erstatte kon
torpersonale med computere lønner seg stadig bedre 
med stigende lønnsnivå, og at det dessuten i en viss 
grad må betraktes som et motefenomen. Med den teknis
ke kapasiteten til en økonomi har disse faktorene 
knapt noe å gjøre."

20) På grunn av redusert aktivitet ved storforetakene og 
nedskjæring av statens forskningsbevilgninger er det 
nå stor arbeidsløshet blant akademikere i USA. Ifølge 
"forsiktige beregninger" var det i februar i år mellom 
45.000 og 50.000 arbeidsløse ingeniører og naturviten 
skapsmenn. (Ven. Spiegel, nr.10, 1971, s.124). En kjer
nefysiker i Munchen uttalte i fjor til Ven. Spiegel 
(nr.46 1970, s.109): "Det er ikke overdrevet at vi 
hver måned får to søknader om stilling fra fysikere
i USA som nettopp har avlagt doktorgraden. De får gan
ske enkelt ikke noen jobb der borte, om de da ikke vil 
bli drosjesjåfører." Det europeiske business-magasin- 
et l/lt>lon meldte i januar i år at "the brain drain" 
nå definitivt har slått i revers mot Europa, (nr.2, 
1970, p.35)

21) Vie Induttnlpolltlk op.cit., s.228f.
22) Mahotiere, op.cit., p.100.
23) Etter Vie leit, nr. 5, 1970.
24) Ibid.
25) Ven. Spiegel, nr. 24 , 1971, s.23.
26) Ven. Spiegel, nr.l, 1971, s.33.
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27) Regnet ut etter data i Stat. Åsib. 1970, tab. 450, s.368f
28) For en grundigere drøfting av disse problemene se 

s.43 i dette heftet.
29) Sitert etter den norske oversettelsen av Werner-rapp- 

orten, utg. i stensil av Folkebev. mot norsk medlem- 
skap i EEC.

30) Jfr. Cohn-Bendit: Katiaktøtiøn og AtKatøgtøn tZZ døt 
\iapltaZl6tl6 kø £y&tømøt t Fsiank^tkø i vandøgøsi 1,1969 , 
særlig s.50-63.

31) Huffschmid: Vtø VoZtttk døA KapttaZ*. Konzøntnatton 
and UtfitA øka&tA poZtttk tn døx Bundø-ZSiøpubZtk, Frankf. 
a.M. 1970, tab. 2.1, s.40.

32) Lø Mondø WøøkZy, nr.71, 1970, tab.I, p.5.
33) Beregnet etter data i Stat. Åfib. 1 9 66 , tab. 148, s.99.
34) Regnet ut etter data fra Vtø løtt, nr. 35, 1969, s.25, 

og nr.32, 1971, s.20. En del av de vesttyske foretak
enes voldsomme ekspansjon på statistikken kan nok til
bakeføres til revalueringen av marken, men denne delen 
er uvesentlig sammenlignet med totalen. I tabellen er 
de nederlandsk/engelske konsernene RoyaZ Vatck ShøZZ 
og UnZZøvøfi rubrisert under Nederland fordi de alle
rede har åpen adgang til EEC og dessuten ekspanderer 
så å si bare på dette markedet eller på tredjemarkeder.

35) No/cgøA Inda&ttit, nr.3, 1971, s.10.
36) Beregnet etter data i NoKgøb 500 AtøsiAtø bødfit^tøK, 

utg. av A/S Økonomisk Litteratur, Oslo 1970, s.30ff.
37) Nils Astrup: Sloøn tankø/i om utvtkZZngøn t nositk AktpA- 

fiasit og nosiAk tnda&tnt t 1 9 7 0-ah.ønø, Kristofer Lehm- 
kuhl Forelesning 1970, småskrift fra Norges Handels
høyskole, Bergen 1970, s.14.
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HARRY MAGDOFF og PAUL M. SWEEZY:

Notater om de 
multinasjonale foretaka”

Det eksisterer allerede en omfattende litteratur om det 
som stadig oftere blir kalt "mulitinasjonale" foretak el
ler selskap - dvs. foretak med hovedkvarter i ett land og 
en rekke underavdelinger i andre land. 1) Neppe noe av 
denne litteraturen er blitt skrevet ut fra et marxistisk 
synspunkt. Med den åpenbare viktighet emnet har, kaster 
dette forhold et avslørende lys over forholda innafor marx
istisk samfunnsvitenskap i USA (eller hvor som helst el
lers, for den saks skyld). Hensikten med denne artikkelen 
er ikke å forsøke å fylle dette tomrommet på noen dekken
de måte, men snarere å stille en del nøkkelspørsmål og å 
antyde i hvilke retninger svarene bør søkes.

I
Først noen få ord om betegnelsen "multinasjonale foretak". 
Det er ikke tvil om at i mye av litteraturen er denne be
tegnelsen brukt i en propagandistisk og apologetisk hen
sikt, for å gi inntrykk av at nasjonale ufullkommenheter 
og stridigheter overskrides og at det vokser fram en ny 
institusjon med håpefulle varsler for framtida. At slike 
antydninger er meningsløse vil framgå av det som følger? 
foreløpig beskjeftiger vi oss bare med problemet om hvor
vidt uttrykket skal avvises eller om vi skal forsøke å 
avkle det sine apologetiske aspekter og gjøre bruk av det 
som et vitenskapelig begrep.
Problemet er på ingen måte nytt og kan neppe sies å ha 
noen fullt ut "riktig" løsning. Situasjonen er temmelig 
lik f.eks. når det gjelder uttrykket "den tredje verden", 
som i sin opprinnelige bruk hadde til hensikt å skape et
dkDenne artikkelen ble opprinnelig publisert i MontkZy Rzv- 
few, okt./nov. 1969. Copyright by Monthly Review, New York 
Vi har tatt med denne artikkelen fordi den gir et meget 
treffende bilde av den europeiske storkapitalens hovedmot- 
spiller: den amerikanske monopolkapitalen. Red.
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bilde av ei gruppe land som valgte sin egen vei for øko
nomisk og sosial utvikling og sto mellom den avanserte 
kapitalistiske verden på den ene sida og kommunistverden- 
en på den andre. Marxister - kanskje med unntak av den of
fisielle skolen i Sovjet-blokken - vet selvsagt at dette 
bildet er en forfalskning, at de landa det er snakk om i 
virkeligheten er den utbytta og undertrykte majoriteten 
i det globale kapitalistiske systemet og at den eneste 
måten de kan oppnå reell økonomisk og sosial utvikling på, 
er gjennom en sosialistisk revolusjon. Burde marxister ut 
fra kunnskapen om dette ha avvist og forsøkt å miskredi- 
tere uttrykket "den tredje verden", eller burde de ha god
tatt det og prøvd å gi det ny mening? Stort sett ser det 
ut til at de har valgt den siste utveien, sannsynligvis 
ut fra antakelsen at uttrykket hadde fått innpass og vil
le blitt brukt uansett, og at det beste en kunne gjøre 
ville være å avkle det dets apologetiske karakter. Og 
stort sett synes det som om denne framgangsmåten har vært 
relativt vellykket. Ingen finner det paradoksalt at for 
eksempel Pierre Jalée skulle kalle sin studie av global 
imperialistisk utbytting "Plyndringen av den tredje verd
en". Hovedsakelig takket være arbeidet til marxistiske 
vitenskapsmenn og skribenter er det mer og mer blitt tatt 
for gitt at "den tredje verden" bare er en kort og grei 
betegnelse for den store og på mange måter varierte sam
ling av kolonier, halvkolonier og ny-kolonier som danner 
det nederste laget i den globale kapitalistiske pyramiden.
Etter vårt syn trengs det en liknende framgangsmåte i til
fellet med det "multinasjonale foretak". Uttrykket er al
lerede i så utstrakt bruk at det ganske sikkert vil over
leve ethvert angrep som kunne rettes mot det. Dessuten er 
det ingen tvil om realiteten i det fenomen betegnelsen 
refererer til. Vi kan like gjerne gjøre vårt beste for å 
frarøve den dens evne til å villede og, som i tilfellet 
med "den tredje verden", omgjøre den til et nyttig uttrykk 
for å beskrive og analysere virkeligheten i dagens kapi
talisme .

II

Det vi da først og fremst trenger, er en nøyaktig forstå
else av egenskapene ved og grensene for storforetakas 
"multinas jonalitet". De e/i multinasjonale i den forstand 
at de opererer i flere land med den hensikt å maksimere 
profitten, ikke for de individuelle enhetene i hver enk
elt nasjon, men for gruppa som helhet. Som vi skal se, 
gir denne karakteristikken oss noen av de viktigste kon
sekvensene av de multinasjonale foretaka. I virkelighet
en kan vi si at det er bare dette forhold som gir en gyl
dig grunn til å benytte betegnelsen multinasjonal. For 
på alle andre avgjørende måter har vi å gjøre med nasjo
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nale foretak. I særlig grad er eierne og kontrollen sam
let i ett land, ikke spredd utover i foretakssystemet.
Det fins to unntak fra denne generaliseringen: Royal Dutch 
Shell og Unilever; i begge tilfeller deler britisk og ne
derlandsk kapital faktisk eiendomretten og kontrollen 
gjennom komplekse paralelle styringsorganer. Men disse 
unntakene er blant de eldste multinasjonale foretakene, 
og mønsteret har ikke blitt kopiert av noen av de to til 
tre hundre foretaka som har kommet til i det halve århund
ret siden den første verdenskrig. Spesielt har ikke EEC 
gitt opphav til nye multinasjonale storforetak hvor eien
domsretten og kontrollen er fordelt på to eller flere land, 
noe som står i strid med utbredte forventninger. Det har 
vært sammenslutninger og overtakelser på tvers av nasjo
nale grenser, og selvsagt har mange europeiske storfore
tak arbeidsavtaler med sine motparter i andre land, men 
vi kjenner ikke til noen nye tilfeller hvor en virkelig 
deling av eiendomsretten og kontrollen har funnet sted.
Her renner vi hodet rett mot et av de mest seiglivede em
ner i den apologetiske litteraturen. Det er sant, sier 
disse skribentene, at helt fram til nå har de multinasjo
nale foretakene vært eidd og kontrollert i et av de avan
serte kapitalistlanda, men tendensen går mot en ekte in
ternasjonalisering både av aksjekapital og ledelse. Til 
støtte for denne påstanden blir det ført fram to sett av 
fakta: 1. at mange utlendinger, hovedsakelig europeere, 
foretar store investeringer som når opp i mange milliard
er dollars, ved å kjøpe amerikanske aksjer; 2. at de mul
tinasjonale foretakene ansetter stadig flere "innfødte" 
på middels og endog høyere plan i ledelsen av de utenland
ske underavdelingene. Idet de antar at disse aktivitetene 
vil vare ved, argumenterer apologetene med at om relativt 
kort tid vil det nasjonale grep på de multinasjonale fore
taka bli brutt, og foretaka vil så å si bli verdensborge
re framfor å være tilknyttet noe særskilt land.
Det er ingen grunn til å krangle om fakta her, selv om de 
er betraktelig mindre massive enn det som noen ganger 
blir påstått eller antydet. Det det virkelig er strid om, 
er tolkningen. Når det gjelder aksjekjøpene, kan følgende 
utdrag fra en artikkel i New York Times 22.februar 1968 
være instruktiv:

Eksperter fra De forente nasjoners økonomiske kommi
sjon for Europa uttaler at det er en forbindelse mel
lom strømmen av europeisk kapital til amerikanske ak
sjer og de direkte investeringene til de store ameri
kanske selskapene i Europa. "Europeerne", sier eksper
tene, "kjøper aksjene til de store amerikanske selska
pene som er nøyaktig de samme som investerer i Euro
pa".
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Dette betyr i praksis at europeisk kapital slår seg 
sammen med amerikansk ledelse for å investere i Eu
ropa, blir det fastslått.

Siden europeiske aksjeeiere, i likhet med sine kolleger 
i USA, normalt ikke har noen innflytelse på sammensetning
en av eller politikken til ledelsen, betyr dette at mange 
europeiske kapitalister istedenfor å investere direkte i 
europeisk industri, stiller sin kapital til rådighet for 
amerikanere som investerer i Europa. "Internasjonaliser
ing” av eiendomsretten viser seg dermed å være en av de 
mange måter amerikansk kapital oppnår kontroll over uten
landsk kapital på.
Når det gjelder ansettelsene av lokale folk for å bemanne 
de utenlandske underavdelingene, så har dette absolutt ik
ke noe å gjøre med fordeling av kontrollen; den forblir 
helt og holdent i moderselskapet. Hvis styrene og topp
ledelsen i moderselskapene begynte å fylles av utlending
er, ville det være noe ganske annet, og det kunne gi grunn 
til seriøse analyser. Men dette har ikke skjedd. Noen få 
utlendinger sitter sannsynligvis i styrene i noen av de 
multinasjonale foretaka, men vi har ikke kommet over ett 
eneste tilfelle hvor utlendinger har hatt stillinger i 
toppledelsen. (Hvis det fantes noe slikt tilfelle, ville 
det ganske sikkert blitt feiret stort i den apologetiske 
litteraturen.) Det John Thackray, USA-korrespondent for 
det britiske magasinet Management Today, har skrevet om 
dette emnet er nærmest et understatement:

Det finnes to store klasser av ledere i de store in
ternasjonale selskapene. Den ene er ledere av samme 
nasjonalitet som moderselskapet, som enten arbeider 
et sted i den innenlandske virksomhet, utenlands el
ler i hovedkvarteret. Den andre er det innfødte admi- 
nistrasjonspersonalet som bemanner utpostene.
At disse to ulike klassene eksisterer, nevnes sjelden 
av de som er involvert, og når det innrømmes, gjøres 
det bak polstrede dører. Storforetaksideologien er
klærer at alle har de samme muligheter til forfremmel
se og suksess - enhver ansatt som arbeider hardt, går 
med en direktør i magen.
Det finnes gode og tilfredsstillende grunner til at 
en må ha disse to klassene av ledere. Men deres eksi
stens innebærer en alvorlig hindring for opprettelse 
av en ledelsesstruktur og et administrasjonskorps i 
de multinasjonale foretak som er slik at de kan bli 
internasjonale i ordets fulle mening - en manns nasjo
nalitet skal ikke være viktigere enn fargen på klærne 
hans eller skoenes fasong. På grunn av disse to klas
sene får vi kan hende aldri se det som ville være et
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virkelig tegn på multinasjonalitet i ledelsen: For 
eksempel en italiener som direktør i et amerikansk
eid multinasjonalt selskap, eller en latinamerikaner 
som leder et nederlandsk-eid multinasjonalt storfore- 
tak. 2)

Ikke noe av dette skulle tyde på at eksistensen av denne 
annen og lavere "klasse" av ledere i det multinasjonale 
selskap er uten betydning. Tvert imot utgjør disse menne
skene en betydelig del av det nasjonale borgerskap i et
hvert land hvor multinasjonale selskap driver sin virksom
het. Deres interesser (stilling, lønn, bonus, forfremmel
se) faller sammen med moderselskapets; bare i den grad de 
tjener det pålitelig og trofast kan de vente forfremmelse 
og suksess. Men, som vi skal se, står moderselskapets in
teresser ofte i motsetning til interessene til det landet 
hvor de driver sin virksomhet. Herav følger at samtidig 
som de multinasjonale storforetaka ikke, slik det ofte 
hevdes, internasjonaliserer sin ledelse, så denasjonali
serer de en del av det nasjonale borgerskap i de landene 
de trenger inn i. Dette svekker selvsagt de nasjonale bor
gerskapene og gjør det mye vanskeligere for dem å motstå 
krav og press som utgår fra mektigere land.3)

III
"Kapitalen har sin egen nasjonalitet", sier John Thackray 
i artikkelen som er sitert ovenfor. Det er absolutt sant, 
forutsatt at vi forstår det riktig. Kapitalens nasjonali
tet er ikke den samme som det landet hvor kapitalen til
feldigvis er lokalisert; den har snarere samme nasjonali
tet som de menneskene som har kontrollen over den. I al
minnelighet betyr dette at kapitalen også har samme nasjo
nalitet som de som eier den, men det behøver ikke nødven
digvis å være tilfelle. Hvis for eksempel et tysk selskap 
låner penger i en fransk bank, vil det beløpet det gjeld
er være under tysk kontroll og bli en del av tysk kapital 
inntil lånet er tilbakebetalt. Slik er det i prinsippet 
mulig for kapital av en nasjonalitet å få fatt i og inkor
porere i seg kapital av annen nasjonalitet.
Men en kan kanskje spørre om kapitalens nasjonalitet egen
tlig spiller noen rolle. Er ikke kapital i likhet med pen
ger, som den er så nær forbundet med, fullstendig homogen, 
og funksjonerer den ikke på nøyaktig samme måte likegyl
dig hvilken nasjonalitet de har som kontrollerer den? Det
te er vanskelige spørsmål som ikke kan besvares adekvat 
med korte svar. Men for vårt formål vil det være nok å 
peke på at kapital, samtidig som den har en kvantitativ 
dimensjon, fundamentalt ikke er en ting eller en substans, 
men en h.&£cU> j on. I den abstrakte teori som forutsetter ba
re ett kapitalistisk system organisert i et stort antall
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små konkurrerende enheter, er relasjonen det er snakk om, 
den mellom den relativt fåtallige klasse som eier produk
sjonsmidlene og den mange ganger større klasse som ikke 
eier noe og derfor tvinges til å selge arbeidskrafta si. 
Kapital er midlet til å kjøpe arbeidskraft og produksjons
midler for å lage et produkt som så selges slik at den 
forbrukte verdi erstattes og en merverdi føyes til. Denne 
merverdien skapes av arbeiderne, men det er kapitalistene 
som tilegner seg den. Kapitalistene er kapitalister ene 
og alene fordi de eier kapital som gjør dem i stand til 
å utbytte arbeiderne. Arbeiderne er arbeidere (proletarer) 
utelukkende fordi de mangler kapital og derfor må under
kaste seg utbyttinga av frykt for sult. 4) Eiendomsretten 
til kapital er derfor rett og slett retten til å utbytte 
arbeidere. Alle kapitalister har denne retten, og i kraft 
av dette har de felles interesser overfor arbeiderne. Kort 
sagt: kapital er utbyttingsrelasjonen mellom eiendomsbe- 
sitterne og arbeiderklassen.
I den kapitalistiske virkelighet er tingene mer kompliser
te. Især er forestillingen om et eneste kapitalistisk sy
stem organisert i et stort antall små konkurrerende enhe
ter (noe som innebærer en homogen og udelt kapitalistklas- 
se) en ekstrem abstraksjon. Den er brukbar som et forkla
rende og pedagogisk hjelpemiddel og tilnærmet lik den ak
tuelle situasjonen i ett land (Storbritannia) gjennom én 
periode (midten av det 19. århundre), men krever en vidt
rekkende modifikasjon for å kunne anvendes på det kapita
listiske system som helhet eller på noen del av det gjen
nom lengre perioder.
I virkeligheten har konkurranse blant kapitalister alltid 
vært mer eller mindre massivt hindret av en mangfoldighet 
av naturlige og lagede barrierer - geografi, politiske 
grenser, særlige betingelser for etterspørsel og kostnad
er, etc. Disse hindringene fører ulikheter inn i kapita
listenes rekker (også i arbeidernes rekker, men dette as
pektet opptar oss ikke her). Noen kapitalister nyter godt 
av større rettigheter til å utbytte arbeidere. Viktigere 
er det fra vårt synspunkt her, at noen kapitalister er i 
stand til (f.eks. gjennom monopolistisk prisfastsettelse) 
å overføre merverdi fra lommene til andre kapitalister og 
ned i sine egne. Under disse betingelser er ikke kapital 
lenger bare den alminnelige utbyttingsrelasjon mellom to 
klasser - skjønt all kapital har denne kvaliteten. Det er 
nå skjedd en oppsplitting ved at noen deler av kapitalen 
har større makt enn andre til å utbytte arbeidere og/el
ler makt til å utbytte andre kapitalister. Det som var en 
enkel relasjon mellom klasser, blir nå et kompleks av re
lasjoner mellom klasser og grupper innen klasser. Konflik
ten mellom klasser er fortsatt fundamental, men den er nå 
dekket over av et virvar av andre konflikter som til sine 
tider og steder dominerer den historiske skueplass.
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Av grunner som har sine røtter helt tilbake til kapita
lismens opprinnelse, har de dypeste og varigste skiller 
innafor den verdensomspennende kapitalistklassen fulgt de 
nasjonale grenser. Kapitalismen kom ikke ferdig formet 
til verden, slik som Atene sprang ut av Zevs panne, men 
stykkevis og som et resultat av lang og bitter strid mel
lom byborgerne og føydaladelen. I disse kampene var det 
vanlig at borgerskapet allierte seg med kongene og fyrst
ene som stadig kjempet for å hevde sin autoritet overfor 
sine føydale undersåtter. På denne måten oppsto en rekke 
monarkiske stater. Mens kapitalismen utviklet seg innafor 
disse nasjonale rammene, økte borgerskapets makt i den 
grad at denne klassen ble i stand til å redusere monarke
ne til gallionsfigurer, og dermed sikre seg kontrollen 
ikke bare over økonomien, men også over hele statsappara
tet .
Ethvert nasjonalt borgerskap bruker selvsagt sin kontroll 
over staten til å øke profittevnen til kapitalen sin - 
ved tiltak laget for å gjøre det mulig å presse større 
merverdi ut av arbeiderne, ved å utelukke utlendinger fra 
det nasjonale marked, ved passende skatte- og utgiftspoli- 
tikk, ved å presse ufordelaktige avtaler på svakere stat
er, ved å erobre nytt land og annektere kolonier etc. Un
der disse forhold er det umulig å snakke om kapital som 
kvalitativt homogen: dens makt og profittevne er funksjo
nen ikke bare av størrelsen, men også av andre spesifikke 
egenskaper, og blant disse er nasjonaliteten særlig viktig
Nok et poeng i denne forbindelse: Selve ideen om en kapi- 
talenhet uavhengig av nasjonalitet - som ifølge enkelte 
apologetiske teorier er hva de multinasjonale selskaper 
er i ferd med å bli - er en begrepsmessig selvmotsigelse. 
Kapital er en fundamental del av et spesielt system av 
produksjonsforhold, som langt fra å være naturlige og ev
ige, er historiske og foranderlige. I og med at disse pro- 
duksjonforholdene innebærer at noen klasser og grupper 
utbytter andre klasser og grupper,ble de etablert gjennom 
voldsomme kamper og kan bare opprettholdes ved hjelp av 
et tvangsapparat med tilstrekkelig makt, dvs. en stat. 
Kapital uten en stat er derfor utenkelig. Ffen slik verden 
er idag, er det bare nasjoner som har stater: det finnes 
ikke noe slikt som en overnasjonal stat. Følgelig må ka
pital ha nasjonalitet for å kunne eksistere. For eksempel 
hvis staten i den nasjonen kapitalen hører hjemme, brøt 
sammen, ville kapitalen miste sin uunnværlige beskytter. 
Den ville da enten bli opptatt i kapitalen til en annen 
nasjon eller den ville opphøre å være kapital ved at den 
kom i hendene på et revolusjonært regime med den målset
ting å avskaffe de produksjonsforholdene som kapitalen er 
en del av. Kapital av en nasjonalitet kan operere i andre 
land bare fordi alle kapitalistklassene opprettholder de 
samme grunnleggende produksjonsforholdene og fordi de alt
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i alt finner det i sin felles interesse å tillate denne 
typen internasjonale kapitalbevegelser.

IV
Det var et av Marx' viktigste bidrag å påvise at ekspan
sjon er selve kapitalens vesen. 5) Det fins to grunnleg
gende årsaker til dette. For det første er makten og stil
lingen til en kapitalist (eier eller administrator av ka
pital) proporsjonal med mengden av hans kapital. Å akku
mulere kapital er derfor måten å komme seg opp på i et ka
pitalistisk samfunn. For det andre vil enhver kapitalist 
som står stille, være i fare for å bli slått ut. Som Marx 
så glimrende har formulert det:

...utviklingen i den kapitalistiske produksjonen gjør 
det hele tida nødvendig å fortsette å øke mengden av 
kapital som er nedlagt i et bestemt industriforetak? 
og konkurransen medfører at hver enkelt kapitalist 
oppfatter den kapitalistiske produksjonens indre lov
er som tvingende ytre lover. For å kunne bevare sin 
kapital, tvinges han til stadig å forøke den, men det
te kan han bare gjøre gjennom stadig økende akkumula
sjon. 6)

Disse betraktningene er like gyldige for foretakskapita- 
listen som for tidligere tiders individuelle kapitalister. 
Og de er dypt forankret i næringslivets ideologi, der dyr
kelsen av vekst har fått rang av en verdslig religion.
I årsrapporten til et større foretak heter det: "Den ene
ste virkelige sikkerhet for dette selskapet eller for et 
hvilket som helst annet selskap er sunn, varig og sterk 
vekst. Et forretningsforetak er akkurat som et menneske. 
Når det stopper å vokse, når det ikke lenger kan fornye 
seg gjennom vekst, da begynner det å forfalle... Der det 
ikke er muligheter for vekst og utvikling og vedvarende 
forbedring, fins det ingen sikkerhet." 7)
I den abstrakte terminologien til marxistisk økonomisk 
teori betyr vekst at en del av merverdien som tilfaller 
kapitalen i en periode, blir lagt til kapitalen i neste 
periode. Den forøkte kapitalen bringer så inn en større 
mengde merverdi og dette tillater en enda større økning 
i veksten, og så videre. Marxistisk teori har tradisjonelt 
konsentrert seg om de konsekvenser en slik atferd av 
de enkelte kapitalenheter har for økonomien som helhet.
Det som uberettiget er blitt neglisjert, er virkningen av 
denne spiralprosessen (kapital/merverdi/forøket kapital) 
på hva borgerlig økonomi kaller produksjonsteorien (The 
Theory of the Firm). Den følgende meget skjematiske skis
sen kan tjene til å indikere i hvilken retning en bør gå 
for å kunne gjøre fruktbart forskningsarbeid.
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Vi starter - i likhet med både Marx og de klassiske øko
nomene - med et firma i en bransje med konkurranse. Dets 
produksjon er liten i forhold til den totale, og produk
tene er mer eller mindre like de produktene andre firmaer 
sender ut på det samme markedet. Under disse forholdene 
vil hvert firma øke produktmengden inntil kostnadene for 
en ekstra produktenhet blir like store som markedsprisen 
(større produksjon ville føre til at kostnadene oversteg 
salgsprisen og at profitten ble redusert). Dette er det 
berømte likevektspunktet, som i lærebøker i økonomi alt
for ofte blir avslutningen på framstillingen istedenfor 
begynnelsen.
Den profitable atferd for kapitalisten som befinner seg i 
denne stilling, blir klart formulert: Han må bringe sine 
kostnader nedover for å øke sin profittmargin (det blir 
antatt at han kan selge alt han måtte produsere til gjel
dende markedspris, så han har ikke noen salgsproblemer).
Og kostnadsreduksjon betyr normalt å øke produksjonsvolu
met og å innføre ny og bedre teknikk. De som har hell med 
seg i denne utviklinga, vil få velstand og vekst, men de 
som sakker akterut, forsvinner ut av bildet.
Imidlertid kan ikke denne prosessen fortsette i det uende
lige. Før eller siden vil økningen i gjennomsnittsfirma- 
ets størrelse (som skjer gjennom vekst hos de som lykkes, 
og eliminering av de som ikke lykkes), forandre situasjon
en fundamentalt. Det enkelte firma er ikke lenger en lit
en produsent blant mange, som alle tar den gjeldende pris 
for et gitt datum og innretter seg etter det på den mest 
profitable måte. I stedet produserer nå hvert firma en 
vesentlig andel av bransjens samlede produksjon, og hvert 
enkelt firma må ta med i beregningen hvordan dets egen 
produksjon påvirker markedsprisen. Dette åpner for nye 
problemer og muligheter, og er blitt mer eller mindre til
fredsstillende studert under slike overskrifter som ufull
kommen eller monopolistisk konkurranse, oligopol- og mo
nopolsituasjoner. Her trenger vi bare peke på at i tillegg 
til å fortsette med å senke produksjonskostnadene, er det 
fornuftigste et firma kan gjøre, å komme så nær monopol
situasjonen som mulig, enten på egen hånd (ved å gjøre 
produktet så ulikt konkurrentens som mulig) eller kollek
tivt (ved åpent eller skjult å tre i samarbeid med rival
ene) . Det følger av dette at for den teoretiske analysen 
blir det riktigst å anta at gjennomsnittsfirmaet handler 
som monopolist, dvs. maksimerer sin profitt ved et produk
sjonsvolum som ligger langt under det volumet hvor kost
naden ved å produsere en ekstra enhet er lik markedspris
en. Når denne situasjonen er blitt rådende i mesteparten 
av de viktige bransjene, har kapitalismen nådd sitt mono- 
polistiske stadium.
Ut fra den problemstilling vi har skissert, er det viktig
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å understreke at på monopolstadiet kommer firmaets vekst- 
problematikk i et helt nytt lys. Det er ikke lenger gans
ke enkelt et spørsmål om progressiv kostnadsreduksjon og 
økt produksjon av et ensartet produkt. Selvsagt er kost
nadsreduksjon like viktig som noen gang, men nå krever 
profittmaksimeringen at det vises moderasjon med produk
sjonsøkningen. Det følger av dette at et monopolistisk 
firma ikke kan regne med fortsatt å være i stand til å 
vokse innafor rammen av firmaets opprinnelige virksomhet 
og tidligere utvikling. Ikke så at ekspansjon innafor den 
opprinnelige bransjen er helt utelukket, men den er klart 
begrenset av kostnads- og etterspørselsfaktorer som ikke 
på noen måte står i forhold til firmaets evne og ønske om 
å vokse, det vil si, i forhold til dets profittevne. Det 
monopolistiske firmaet blir derfor drevet av en indre 
tvang til å søke ut over sitt opprinnelige virksomhetsom
råde. Og styrken i denne tvangen er større jo mer monopo
listisk firmaet er og jo større merverdimengde det dispo
nerer over og ønsker å kapitalisere.
Her har vi etter vårt syn funnet den fundamentale forkla
ring på et av de avgjørende fenomener i den nyere kapita
listiske historie: foretakas tendens til å spre seg til 
nye virksomhetsområder,både geografisk og produktmessig, 
etterhvert som de blir større. Eller i dagens språkbruk: 
tendensen til på den ene siden å bli et "konglomerat" og 
på den andre siden et multinasjonalt foretak. Det store 
flertall av de 200 største ikke-finansielle foretaka i 
USA idag - foretak som tilsammen står for nærmere halvpar 
ten av landets industrielle aktivitet - har nådd det sta
diet hvor de er både konglomerater og multinasjonale.

V
I forrige avsnitt framsatte vi den tesen at den selveks- 
panderende prosessen til kapitalen gjennomgår to faser, 
konkurransefasen og monopolfasen. I konkurransefasen vok
ser det enkelte firmaet ved å redusere kostnadene, reali
sere høyere profitter og ved å investere i større produk
sjonskapasitet for å produsere et produkt som,ettersom 
det i det vesentlige ikke kan skilles fra konkurrentenes 
produkter, alltid kan bli solgt til den aktuelle markeds
pris (eller, mer realistisk, til en pris like under mar
kedsprisen) . Etter hvert som denne utviklinga går, vil 
noen foretak ha hell med seg og vokse mens andre vil sak
ke akterut og falle ut av markedet, og gjennom dette vil 
det gjennomsnittlige foretaket innafor en bransje etter 
en tid bli så stort at det må ta med i betraktningen hvil 
ken effekt dets egen produksjon har på markedsprisen. Det 
begynner da å fungere stadig mer som monopolist, og pro
blemene med dets videre vekst blir dermed radikalt endra. 
Monopolistiske profitter muliggjør enda raskere vekst enn
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tidligere, men behovet for å fastholde monopolpriser kre
ver at en demper tempoet og at en omhyggelig regulerer ek
spansjonen av produksjonskapasiteten. Den samla virkninga 
av disse faktorene er en ustoppelig indre drivkraft i det 
monopolistiske foretaket som tvinger det til å bevege seg 
utafor og utover sitt opprinnelige operasjonsområde, for 
å trenge seg inn i nye bransjer og på nye markeder - kort . 
sagt å bli et konglomerat og et multinasjonalt foretak.
Vi vil ikke med dette si at trangen hos de monopolistiske 
foretaka til å investere i utlandet blir stimulert bare 
av behovet for investeringsutløp for merverdien. For ek
sempel vil det strømme kapital til områder hvor det er mu
lig å utnytte lave arbeidslønninger og andre kostnadsmes
sige fortrinn. På monopolstadiet møter vi også en annen 
dimensjon. Under monopolistiske forhold i en bransje er 
det ikke vanlig å finne ett, men flere dominerende selska
per. Følgen er at når ett av de ledende foretaka investe
rer i et fremmed land, blir de konkurrerende storforetaka 
innafor den samme bransjen drevet til å følge på for å 
sørge for at de får sin "rettmessige" del av det lokale 
markedet. Dessuten skaper tollbarrierer, patentrettighet
er og andre lokale forhold slike omstendigheter at de kor
porative storforetaka finner at de best kan kontrollere 
markedet i et fremmed land gjennom investeringer, i sted
et for bare gjennom eksport. Et av de framherskende trek
ka ved storforetaket er nettopp at det har midler til å 
kontrollere markedet i en stor del av verden; og for å 
opprettholde sin egen sikkerhet og profitt anstrenger det 
seg kontinuerlig for å beholde kontrollen.
Det er viktig å forstå at under monopolistiske forhold 
gjelder ikke lenger aksiomet om at kapitalen alltid beve
ger seg i retning av bransjer og områder der det realise
res høyere profitter. Per definisjon hindrer et monopol 
den frie strømmen av kapital inn i beskyttede høyprofitt- 
situasjoner. Som vi allerede har sett, er monopolisten som 
sitter trygt innafor disse bastionene, svært omhyggelig 
med ikke å investere mer enn båten vil bære, og han leter 
etter andre plasseringsmuligheter for sin overskuddskapi- 
tal. Derfor er det ikke bare mulig, men sannsynligvis gan
ske alminnelig, at kapitalbevegelsene går den motsatte 
veien av det som tradisjonell økonomisk teori forteller 
oss.8) Dette faktum alene skulle være nok til å rive i 
stykker det hellige dogmet i borgerlig tenking som sier 
at enhver forskyvning av kapital i søken etter større pro
fitt automatisk garanterer en mer effektiv allokering av 
ressursene. (Det er andre grunner til at denne ideen, om 
en betrakter den som et generelt utsagn, er villedende, 
men disse interesserer oss ikke her.) Hvis det ikke sies 
noe annet, gjelder det som sies i det følgende fullt ut 
for storforetak som har nådd det monopolistiske stadiet 
og er i ferd med å spre seg til nye industrier og nye geo
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grafiske områder. Dette er den aktuelle situasjonen for 
de fleste av de gigantene som dominerer USA's økonomi, og 
det gjelder i stadig sterkere grad for de store foretaka 
i Vest-Europa og Japan.
Denne spredningsprosessen kan anta to former. Det initia- 
tivtakende selskapet kan etablere en ny bedrift i den bran
sjen eller det landet som det skal inn i, eller det kan 
kjøpe opp en allerede eksisterende bedrift. Vi kjenner ik
ke til noe empirisk studium av disse forholda, men vi har 
inntrykk av at vanligvis foretrekker storforetaka å kjøpe 
opp en eksisterende bedrift. Og det er god grunn til å 
gjøre dette. Det kan være kostbart og tidkrevende å skaf
fe seg fotfeste innafor et nytt produksjonsområde eller 
på et nytt sted uten å ha startgrunnlag,mens det å kjøpe 
en allerede eksisterende bedrift er raskt og enkelt. I 
denne forbindelse betyr det lite hvorvidt den bedrifta 
det gjelder, gjør det godt eller dårlig; det er faktisk 
mye som taler for å kjøpe en svak bedrift siden den kan 
overtas langt billigere. Moderselskapet planlegger like
vel nesten alltid å reorganisere det nye underforetaket 
for å tilpasse det sin egen stil, og for å få utnytta de 
fleste av de fordelene som dets overlegne størrelse og 
styrke fører over på det nye datterselskapet.
Hvilke fordeler er det snakk om? Det er alminnelig å ten
ke på storforetaket som trives og vokser på grunn av sine 
muligheter til å utnytte stordriftsfordeler (economies of 
scale) i p/toduk*jomn, og selvfølgelig er det atskillig 
fornuft i denne måten å resonnere på. Men når det gjelder 
dette med å ekspandere inn på nye områder, har stordrifts
fordelene lite eller ingenting å gjøre med hvorvidt det 
skal bli suksess eller fiasko. For det første kan det væ
re at teknologien på det nye området er helt forskjellig 
fra basisindustriens teknologi, og det er ikke sikkert den 
kan basere seg på masseproduksjonsteknikk. Og for det an
dre: Når et foretak oppretter en bedrift for å produsere 
sine vanlige produkter i utlandet, vil det med hensikt 
skreddersy teknikken i overensstemmelse med størrelsen på 
markedet heller enn å eksportere sine hjemlig utvikla mas
seproduks jonsmetoder . 9 ) De avgjørende fordelene til stor
foretaka ligger i noe ganske annet enn produksjonsfordel- 
er. De viktigste av disse fortrinna er følgende (Ikke 
nødvendigvis i rekkefølge; den kan variere): 1. Rikelig 
med kapital for investeringsformål og nesten ubegrensa 
tilgang til kreditt på gunstige betingelser på pengemarke- 
dene både hjemme og ute. 2. En samling av erfarent leder- 
talent som kan utfoldes hvorsomhelst i foretaksimperiet 
etter behov. 3. Et stort og effektivt salgsapparat som er 
like anvendelig for alle produktene til foretaksimperiet.
Og 4. forsknings- og utviklingsavdelinger som kan bli satt 
til å løse alle slags problemer i forbindelse med teknolo
gi og markedsføring. Det lille, selvstendige foretaket vil
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sannsynligvis komme til kort på alle disse områdene, og 
vil derfor være ute av stand til å konkurrere på like vil
kår med et av underforetaka til de store multinasjonale 
konglomeratforetaka. Det følger av dette at når et av de 
sistnevnte gjør sin entre på et nytt område, vil det ha 
en tendens til å ekspandere raskt og sikkert inntil det 
har inntatt en ledende posisjon sammen med noen få andre 
giganter. På dette tidspunktet viker konkurranseatferd for 
monopolistisk atferd. Det nyutvikla underforetaket begyn
ner nå å generere mer profitt enn det trygt kan investere, 
og merverdien flyter tilbake til den sentrale kapitalan- 
samlinga som ivaretas av moderforetaket. På dette tidspun
ktet blir denne underavdelinga som til å begynne med var 
et utløp for overskuddskapital, en kilde til ny overskudds- 
kapital, og slik blir den en spore for foretaket sett un
der ett til å finne stadig nye områder å ekspandere inn 
på, kort sagt til å bli enda mer sammensatt og multinasjo
nalt. Logisk sett skulle denne prosessen ende enten med 
at alle de viktigste bransjene i alle kapitalistiske land 
er dominert av noen få hundre store foretak, eller med en 
omstyrting av kapitalismen i verdensmålestokk. I øyeblik
ket ser vi ut til å bevege oss raskere mot det første av 
disse profetiene enn mot det andre. Judd Polk i The United 
States Council of the International Chamber of Commerce 
har gjort noen overslag som i allefall hva størrelsesord
en angår, synes ganske fornuftige:

I løpet av de siste to tiåra har internasjonal inves
tering og utbyttet av den vokst omtrent dobbelt så 
fort som verdens BNP (brutto nasjonalprodukt). Resul
tatet har vært at det er blitt skapt en internasjona
lisert produksjonssektor som nå er av en meget betyd
ningsfull størrelsesorden; og den fortsetter å vokse 
relativt til den totale verdensproduksjon. Allerede 
nå viser det seg at nesten en fjerdedel av all produk
sjon i den frie verden skriver seg fra internasjonale 
selskaper. Hvis vi kaster blikket fram mot slutten av 
dette hundreåret og antar at verdens BNP vil fortset
te å vokse i samme takt som i 60-åra, og dessuten an
tar at de internasjonale investeringene vil vokse til
svarende raskt som i 60-åra, får vi et bilde som vi 
grovt kan anslå som følger: (tabellen er her utelatt). 
Det endelige tallet (53%) viser en. verdensøkonomi som 
er mer enn halvveis internasjonalisert.10)

Med "internasjonalisert" mener selvfølgelig Polk: slukt 
opp av en passende handfull amerikanske, vest-europeiske 
og japanske multinasjonale foretak.
Slik det utvikler seg nå, er dette en realistisk utsikt. 
Dette burde jamføres med noen av de eventyrfortellingene 
i den apologetiske litteraturen som forsøker å gi inntrykk 
av - hvis de da ikke sier det rett ut - at de multinasjo
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nale foretaka kan være til stor hjelp for de underutvikla 
landa for å få sin egen industri i gang under sin egen 
kontroll. Når det gjelder Latin-Amerika, ser P.N. Rosen- 
stein-Rodan ved MIT (Michigan Institute of Technology), 
som ikke på noen måte er noen ekstrem forsvarer av de sto
re selskapa, klart i øynene en gradvis tilbaketrekking av 
de multinasjonale foretaka fra sine latin-amerikanske un
deravdelinger. Etter å ha pekt på noen av "hovedkonflikt
ene mellom vertslandets synsmåte og de fremmede partshav- 
ernes" fortsetter han:

Disse konfliktene er alvorlige, men ikke uløselige, 
og med forståelse kan de forsones. Det generelt ønske
lige mønsteret for aksjeinvesteringer i framtida er 
et samarbeid, med eventuell nasjonal aksjemajoritet. 
Dette munner ut i en ex ante (på forhånd) enighet om 
nasjonalisering av opp til 51% av utenlandske foretak. 
Dette vil virke konfliktdempende slik at investerings- 
klimaet bedres i den grad at de utenlandske investor
ene kan komme til å forandre sin fiendtlige eller nøl
ende holdning overfor dette nye mønsteret og utvikle 
en ny symbiose gjennom at de lærer å løse ledelsespro- 
blemet i en posisjon hvor de har aksjeminoriteten.il)

En kan fristes til å undres hvordan denne "nye symbiosen" 
skulle hjelpe de multinasjonale foretaka til å investere 
de enorme mengder av kapital som ville tilflyte dem hvis 
51% av aksjene deres i utlandet skulle kjøpes ut. Men å 
spørre slik ville være å unngå hovedpoenget, nemlig at 
den politikken som de multinasjonale foretaka fører i øijz- 
bttkket - og som er forskjellig fra hva Dr. Rosenstein- 
Rodan ser som ønskelig - er å økø sin aksjeandel i uten
landske datterselskaper opp til 100% overalt der det er 
mulig. Selv mindre aksjeandeler på lokale kapitalisters 
hender er alltid en kilde til i alle fall potensiell in
teressekonflikt .(La oss, for å ta et ekstremt eksempel, 
anta at moderselskapet ønsker å avslutte alle sine forret
ninger i et bestemt land og flytte et annet sted.) Sitter 
lokale kapitalister med aksjemajoriteten, vil dette selv
følgelig kunne bety at moderselskapet mister den avgjøren
de grad av kontroll - kontroll over råvarekilder, produk
sjonsprosesser, priser og markedsandeler som er av avgjør
ende betydning og selve formålet med den multinasjonale 
strukturen og foretaket som helhet. Selv når de er tv ung- 
tt til å akseptere lokale partnere, så er alltid målet de
res å manipulere lokale politikere og lover på en slik 
måte at de beholder den avgjørende kontrollen i sine hen
der, mens de opptrer bak en fasade av kompaniskap og sam
arbeid. For mens kapitalens iboende ekspansjonsbehov er 
drivkrafta bak veksten av monopolistiske foretak, så kan 
prosessens formål - nemlig profittrealisering og den uav- 
brutte fornying av ekspansjonen - bare bli sikret hvis 
foretaket er garantert den størst mulige kontroll over al
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le relevante faktorer på hvert eneste skritt av veien. 
Foretakets livsbetingelse er vekst, ikke innskrenking. Og 
en kan være sikker på at de multinasjonale storforetaka 
ikke kommer til å selge aksjer (eller trekke seg ut) og 
derved miste den kontrollen som er så viktig for dem, med 
mindre de blir tvunget til å gjøre det av Notice. maj&usie.
I mellomtida er det slett ikke de som selger; de kjøper, 
og de kommer til å gjøre sitt ytterste for at det skal 
fortsette på denne måten.12)

VI

Det er kanskje nyttig å forklare nærmere en av de tingene 
som følger av analysen foran. Jo mer sammensatte og multi
nasjonale de monopolistiske storforetaka blir, jo fjerne
re kommer toppledelsen deres fra de enkelte produktene og 
de enkelte produksjonsprosessene. Hovedkvarterenes inter
esser blir i stadig stigende grad rent finansielle, dvs. 
profitt- og akkumulasjonsorienterte, mens saker som angår 
produksjon, teknologi osv. blir delegert til bransjeavde- 
lingene eller underavdelingene og bedriftsledere som er 
ansvarlige for både å produsere og, i stadig sterkere 
grad, å selge foretakets mange produkter. Denne situasjon
en avspeiles klart for eksempel i foretaksstrukturen til 
General Motors, som er det største av alle storforetaka. 
General Motors har sitt hovedkontor i finanssenteret New 
York, og sine viktigste amerikanske produksjonsanlegg i 
Detroit-området, populært kalt bil-hovedstaden. Videre har 
GM produksjonsenheter, montasje- og salgsavdelinger i land 
over hele kloden. Det er tvilsomt om sjefene i New York 
vet noe mer om bilfabrikasjon enn noen av oss andre. Men 
historia viser klart at de vet atskillig mer om hvordan 
en tjener penger.
Dette betyr at hovedselskapa på toppen av de multinasjo
nale foretaksimperiene ofte er rene holdingselskaper. De 
har ikke driftsfunksjoner i det hele tatt, og i stadig 
sterkere grad blir de rene finansinstitusjoner som mottar 
og disponerer milliarder av dollars hvert år, og som fat
ter sine beslutninger utelukkende på basis av finansielle 
overveielser. (Forretningslitteraturen er full av anekdot
er og oversikter som sammenlikner inntektene til storfore
taka med inntektene til de statene og de landa de operer
er innafor; og alltid prøver disse anekdotene å framstil
le forretningsforetaka som overlegne). Storforetaka har 
selvfølgelig intime forbindelser med banker, forsikrings
selskaper og andre finansinstitusjoner, og de er de over
legent største kundene og forretningsforbindelsene til 
slike institusjoner. I den utstrekning det er snakk om 
"kontroll" reiser den sjelden noe problem, siden det ikke 
finnes noen alvorlige interessekonflikter som kan forstyr
re det glatte samarbeidet. Men vi antar at når det blir
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snakk om 'Lnn&Zyte.ZA e, så er det klart at slike foretak som 
General Motors og Standard Oil kan oppnå det de ønsker hos 
banker som Chase Manhattan eller First National City.13)
Det multinasjonale storforetaket er, kort sagt, finanska
pitalens nøkkelinstitusjon i annen halvdel av det 20. år
hundre. Dette betyr at Lenins karakteristikk i Imperialis
men (1917) ikke behøver å modifiseres mye for å passe: 
"Konsentrasjon av produksjonen, monopoler som vokser fram 
på basis av denne konsentrasjonen, og sammensmelting el- 
ler sammenvoksing av bankene med industrien: dette er fi
nanskapitalens tilblivelseshistorie og dette begrepets 
innhold."14)

VII
Det er selvfølgelig dyptgående interessekonflikter mellom 
de multinasjonale foretaka og de fremmede landa som de 
opererer i. Det meste av den apologetiske litteraturen 
forsøker å bagatellisere konfliktene ved å hevde at de er 
uvesentlige, eller at de lett lar seg løse, men ingen kan 
benekte at de eksisterer. La oss her presentere ei kort- 
fatta liste over slike konflikter, framsatt som "seks ho- 
vedfarer" som de fremmede landa føler.15)
1. Frykt for at det internasjonale foretaket vil ta for 
mye og legge igjen for lite. Det uttrykkes ofte frykt for 
at det store fremmede foretaket vil fjerne de nasjonale 
ressursene (olje, jernmalm, matvareressurser etc.), all 
profitt, de dyktigste folkene i landet ("brain-drain"), 
og bare la smulene bli tilbake i form av et lavt lønns
nivå (lavt sammenliknet med hva foretaket betaler i hjem
landet) .16)
2. Frykt for at det internasjonale foretaket vil knuse 
lokal konkurranse for raskt å oppnå en monopolistisk kon
troll over det lokale markedet, eller til og med over he
le den lokale økonomien. "Hvem kan ta opp konkurransen 
med de enorme tekniske ressursene til et storforetak som 
har en årsomsetning som er større enn det franske stats
budsjettet?"
3. Frykt for å bli avhengig av utenlandske kilder til mo
derne teknologi, en teknologi som er nødvendig for det 
nasjonale forsvaret og for landets konkurranseevne på ver
densmarkedet.
4. Frykt for at det internasjonale foretakets lokale av
deling skal bli brukt som instrument for utenlandsk poli
tikk av regjeringa til moderselskapet. For eksempel i til
fellet med en amerikansk underavdeling, frykt for at den 
amerikanske regjeringa vil hindre salg til visse markeder
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(Kina, Cuba, Nord-Korea, Nord-Vietnam etc.)/ eller at den 
amerikanske regjeringa vil forby moderselskapet å ekspor
tere spesielle teknologier til underavdelinga hvis disse 
kan tjene det nasjonale forsvaret eller andre formål i 
mottakerlandet. Eller det kan være frykt for at den ameri
kanske regjeringa vil stoppe kapitaloverføringa fra moder
selskapet til den lokale avdelinga, og at den vil kreve 
at den lokale avdelinga skal overføre alle sine fortjenes
ter til moderselskapet og dermed ødelegge betalingsbalans
en til den lokale regjeringa.
5. Frykt for at de gode stillingene skal bli gitt til 
landsmenn av moderselskapet og ikke til lokale folk.
6. Frykt for at det vil bli fattet beslutninger av moder
selskapet uten hensyn til hvilken innflytelse de kan få
på den lokale byen, provinsen, eller på den nasjonale øko
nomien, for eksempel en beslutning om å legge ned en fab
rikk og dermed stille tusenvis av arbeidere uten arbeid.
Det skulle være unødvendig å si at ideen om disse farene 
ikke er produkt av feberfantasier. Tvert imot er alle dis
se tankene frukten av mye bitter erfaring. Når en kommer 
til bunns i dette, vil en oppdage at de interessekonflik
tene som disse "farene" avspeiler, henger sammen med den 
mest grunnleggende egenskapen til det multinasjonale stor- 
foretaket, nemlig at politikken i alle enheter i det kor
porative imperiet blir utformet av et sentralt lederorgan 
som ønsker å maksimere profitten for selskapet som helhet 
framfor de enkelte delene. Slik de sentrale eierne og ad
ministratorene ser det, er dette opplagt den riktige han
dlemåten, faktisk den eneste mulige, ettersom det ikke 
kunne være noen annen rimelig grunn til å danne et multi
nasjonalt selskap fra starten av. Men for de enkelte del
ene - og for de samfunna og de landa som de opererer i - 
betyr dette bokstavelig talt at de ikke har noen egne in
teresser som må tas med i betraktningen under utforminga 
av deres egen politikk. Dette er ikke stedet for å lage 
en katalog over de konkrete måtene som interessene til 
datterselskapene, betraktet som selvstendige kapitalistis
ke foretak, kan bli satt til side på (og som de ofte fak
tisk har blitt satt til side på) av interessene til moder
selskapet. Men et par eksempler (igjen hentet fra en kil
de som er vennligsinna overfor de multinasjonale foretaka) 
vil indikere hva det er snakk om.

Enhver suveren (nasjon) er klar over at en multinasjo
nal foretaksgruppe som er i stand til å sørge for ek
sportmarked for produktene til vertslandet, også er i 
stand til å stenge slike markeder og til å legge ned 
arbeidsplasser som avhenger av slik eksport. Hvis Ni
geria eventuelt skulle kunne begynne å produsere ting 
til lavere kostnader enn Italia, så kan den multina

89



sjonale gruppa komme til å flytte sin virksomhet fra 
Italia til Nigeria.
På liknende måte vil ei multinasjonal gruppe som kan 
sørge for utenlandsk kapital til vertslandets regjer
ing, også være i stand til å trekke ut kapital til 
bruk andre steder; derfor de stadige beskyldningene 
om "dekapitalisering" som utenlandske investorer møt
er i Latin-Amerika.17)

Dette siste avsnittet peker på den grunnleggende interes
sekonflikten mellom det multinasjonale storforetaket og 
vertslandet. Som Paul Baran klart påviste, så ligger nøkke 
len til et lands økonomiske utvikling i størrelsen og ut
nyttinga av dets økonomiske overskudd ("economic surplus" 
Vi ser nå at i den utstrekning landets økonomi er infilt
rert av multinasjonale storforetak, vil kontrollen over 
både størrelse og utnytting av det økonomiske overskuddet 
falle i hendene på folk som er eiere av eller funksjonær
er for fremmede lands kapital. Under disse forholda vil 
det være riktig å si at de multinasjonale storforetaka er 
fienden kanskje ikke til atZ utvikling i vertslandene, 
men i det minste til all utvikling som faller sammen med 
interessene til andre grupper eller klasser enn de som er 
blitt avnasjonalisert og dratt inn i den utenlandske kapi 
talens tjeneste.

VIII
Interessekonfliktene mellom multinasjonale storforetak og 
de fremmede landa som de opererer i, er kilden til mange- 
slags politiske kamper, særlig i de underutvikla landa 
hvor den relative betydningen til de multinasjonale fore
taka er størst. Her er ofte det lokale borgerskapet split 
ta og nesten helt ute av stand til selvstendig handling 
eller initiativ. En betydelig del av borgerskapet arbeid
er, direkte eller indirekte, for den utenlandske kapitalen 
og resten av borgerskapet er paralysert av redselen for 
sosial revolusjon. Derfor er den politiske holdningen til 
det lokale borgerskapet gjerne proimperialistisk og reak
sjonær. Et styre av det lokale borgerskapet blir da også 
foretrukket av de landa som de multinasjonale storforeta
ka har hovedkvarterene sine i. Praktisk sett betyr dette 
at den viktigste støtte for det lokale borgerskapet i de 
underutvikla landa er De forente stater, siden mestepart
en av de multinasjonale foretaka er amerikanske. For å 
sitere Raymond Vernon igjen:

En overveldende overvekt av disse (multinasjonale, 
korporative) gruppene blir leda av et korporativt am
erikansk moderselskap, og det overveiende flertallet 
av moderselskaper blir hovedsakelig eid av aksjonærer
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som bor i USA. Hvis en skulle regne opp alle store am
erikanske foretak som eier og kontrollerer produksjons 
midler i et halvt dusin land eller så, ville lista in
neholde omkring 200 navn.
Riktig nok ville ei liknende europeisk liste innehol
de gamle, kjente navn som Unilever, Bowaters, Phillips 
Olivetti, Nestlé, Ciba, Pechiney og noen til. Men den 
europeiske lista ville være mye kortere, på en 30 navn 
eller så. Og den oversjøiske innsatsen til selskapa 
på ei slik liste ville ikke være fullt en femtedel av 
den amerikanske innsatsen.18)

For å gjøre bildet fullstendig hva gjelder USA, trenger 
vi bare minne oss selv om at den amerikanske regjeringa 
er kontrollert av akkurat de samme storforetaka som har 
spredt fangarmene sine ut til hver avkrok på kloden. Det
te har selvfølgelig ikke den amerikanske politiske "viten
skapen" oppdaga, men det er velkjent for de som er direk
te involvert i det regjeringa foretar seg, selv om de ik
ke uttaler det så ofte. Dette ble rent forfriskende inn
rømmet av en av de høyere regjeringsfunksjonærene, Mr. 
Nicholas Johnson i et televisjonsprogram nylig. Johnson 
er medlem av The Federal Communications Commission:

Jeg tror at man først må se i øynene at landet hoved
sakelig er styrt av storfinansen faok de rike. Kanskje 
må en bo i Washington for å vite det, og kanskje hele 
landet vet det intuitivt; det vet jeg ikke, men et 
styre av folket, ved folket og for folket har etter 
min mening blitt til riktignok et styre av folket, 
men vzd storforetaka og faok de rike. 19)

Som aktuell eller potensiell opposisjon til det lokale 
borgerskapet og dets amerikanske støttespillere, finnes 
det flere klasser og lag i de underutvikla landa: bønder 
og arbeidere, småborgerskap, studenter og intellektuelle 
og enkelte deler av hæren. Revolusjon er deres siste tru
sel og må før eller seinere bli deres mål. Uten den er 
bønder og arbeidere stengt ute fra den politiske arena, 
selv om noen elementer fra disse klassene kan gi støtte 
til nasjonalistiske regimer som først og fremst bygger på 
borgerskapet og ledes av intellektuelle og militære. Mål
et for slike regimer eller for dem som forsøker å danne 
slike regimer, er ikke å kaste ut de multinasjonale stor
foretaka, noe som ville bety en kamp på liv og død mot 
imperialismen, men derimot å redusere deres spillerom, be
grense deres handlefrihet, og - ved å bruke forskjellige 
økonomiske og politiske pressmidler - å tvinge dem til å 
operere mer i nasjonens interesse enn de ville ha gjort 
om de ble overlatt til seg selv. Et godt eksempel på et 
slikt regime er militærdiktaturet i Peru som kom til mak
ta i 1969. En av de første handlingene til dette regimet
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var å ta over eiendommene til International Petroleum Cor
poration, som er datterselskap til Standard of New Jersey. 
Dette selskapet hadde vært innviklet i krangel med peruvi- 
anske myndigheter om skattebetaling i mer enn et halvt 
århundre, og derfor var det blitt hovedmålet for peruvi- 
ansk nasjonalisme.20) Regimet satte også igang en landre- 
form som kom i konflikt med interessene til et annet mul
tinasjonalt foretak, W. R. Grace & Co. Men samtidig hadde 
regimet gjort klart at det ikke hadde til hensikt å gjøre 
angrep på utenlandsk kapital i stor stil. Det eksisterer 
likevel alltid en trusel (fra den utenlandske kapitalens 
synspunkt) om at de vil miste kontrollen med situasjonen, 
og at regimet (eller eventuelt en mer radikal etterfølger) 
vil ta spranget til et fullstendig nasjonaliseringsprogram.
Mot denne bakgrunnen blir det klart at for det multinasjo
nale storforetaket er en verden som består av nasjonalsta
ter, det samme som en verden full av fallgruver og farer. 
Storforetakets mest fundamentale krav er frihet til å gjø
re sine forretninger hvor som helst og når som helst det 
itiåtte passe det, uhindret av noen ytre autoritet. I det 
Business International-dokumentet som er henvist til tid
ligere, sies det slik:

Internasjonale storforetak trenger frihet til å flyt
te kapital, materialer, teknologi og fagfolk når som 
helst og hvor som helst det trengs for å få den størst 
mulige veksten, styrke konkurranseposisjonen, øke pro
fitten. Det er et nødvendig krav at de kan stå fritt 
til å møte konkurranse, nye muligheter og nye trusler, 
press fra konsumenter, arbeidere og investorer.21)

Men nasjonalstater kan ikke hylle disse enorme frihetene 
uten å fornekte sine grunnleggende egenskaper. Multinasjo
nale foretak og nasjonalstater står derfor i et fullsten
dig og uforenlig motsetningsforhold til hverandre. Logik
ken til hver av partene er, om den bringes til sin ende
lige konklusjon, å destruere den andre. Eller for å si 
det litt annerledes: Den historiske utviklingsretningen 
for det verdensomspennende kapitalistiske systemet må le
de til en av to utganger: verdensherredømme eller verdens
revolusjon.

Ncla jonalstArmn i de landa der de multinasjonale foretaka 
har sitt hovedsete, er antZncU) j onallAme, når det gjelder 
resten av verden.22) Det er ikke overraskende at denne 
dyptgripende antinasjonalismen blir ideologisk omskapt 
til den reineste og mest virtuose Znt£tinaJ> j onali&me.. Lytt 
til Business Internationals rapsodi over målene og ideal
ene til dets klienter:

Utopia for et internasjonalt storforetak ville være 
en verdensregjering. En verden uten grenser. Absolutt
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fri bevegelse for mennesker, varer, ideer, tjenester 
og penger fra hvor som helst til hvor som helst. Ing
en hær, ingen marine, ingen luftstyrker, bare lokalt 
politi. Et eneste system for patenter og varemerker, 
for bygge- og sikkerhetsforskrifter, for mat- og medi- 
sinrestriksjoner. En eneste, global valuta. En eneste 
sentralbank.
Nasjonale stater ville ha det samme forhold til en 
verdensregjering som de enkelte statene i USA har til 
Washington, eller kantonene i Sveits har til Bern (med 
andre ord: De ville opphøre å eksistere som nasjonal
stater) . Ord som "betalingsbalanse" ville bare være 
å finne i historiebøker som oppholder seg ved de ukul
tiverte tider før menneskene lærte seg å leve fredel
ig sammen på jorda.23)

"Men", beklager forfatterne seg, "Utopia kommer ikke med 
det første." Og mens de langt fra sier klart, kanskje med 
hensikt, hva det betyr, kan ikke det samme sies om hoved
instrumentet til de multinasjonale foretaka i verden i 
dag, nemlig den amerikanske regjeringa. For den viser med 
sine handlinger klarere enn med noen ord hva som betrakt
es som den eneste erstatning for Utopia. Handlinger, fram
for alt i Vietnam, men også på Cuba og i Afrika og Sør- 
Amerika, ja, til og med i Europa.Hvis den ikke kan skape 
en verden av stater etter amerikansk mønster, så er den 
i det minste bestemt på å gjøre sitt aller jævligste for 
å skape en verden av lydige sattelitter.

Oversatt av Jon Hekland 
og Bjørn Larsen

NOTER

1) Tre framstående eksempler på denne litteraturen er føl
gende: 1. Judd Polk et al.: U. S. Production Abroad 
and tke Balance, o & VaymcntA, National Industrial Con
ference Board, New York 1966. Polk er økonom og "Acting 
President" i The United States Council of the Interna
tional Chamber of Commerce. I de senere år har han og 
hans stab produsert en rekke studier og memoranda som 
omhandler investeringer i utlandet. 2. Raymond Vernon: 
Multinational Enterprlce and National Sovereignty i 
Harvard Bu*lne** Review, mars/april 1967. Vernon er 
professor i Internasjonal handel og investeringer ved 
Harvard Business School. Han leder et storstilet fors
kningsprosjekt - finansiert av Ford Foundation - om
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kring emnet som behandles i artikkelen. Denne artik
kelen blir beskrevet som en "interim-rapport".
3. Charles P. Kindleberger: Amerlcan Bu.4i.ne44 Abroad: 
Six Lecture* on Vlrect Investment, Yale University 
Press, New Haven 1969. Kindleberger er professor i 
økonomi ved Michigan Institute of Technology (M.I.T.), 
og hans International Economic4 er kanskje den leden
de akademiske lærebok på dette området. Ut fra fotnot
ene i American Business Abroad kan en lage seg en nyt
tig bibliografi for videre studium.

2) John Thackray: Slot So Multinational, A^ter All i Int
erplay, November 1968, p.23. (Denne artikkelen utgjør 
en del av et symposium med hovedtittelen The Multina
tional Corporation: The Splendors and Miseries o£ Blg- 
ne44.)

3) Den delen av det innfødte borgerskapet som identifi
serer sine interesser med utenlandske selskaper heller 
enn med sin egen klasse og nasjon, er ikke avgrenset 
til dem som er direkte sysselsatt i de utenlandske 
selskapene. Dette avnasjonaliserte borgerskapet omfat
ter også en rekke andre, f.eks. innenlandske kapital
ister som har det utenlandske selskapet som sin hoved
kunde, som har inngått kontrakter med det utenlandske 
selskapet osv., dessuten advokater og andre service- 
selgere av liknende slag som er avhengige av de uten
landske underavdelingene når det gjelder å skaffe seg 
størstedelen av sine inntekter.

4) Dette temaet går selvsagt som en rød tråd gjennom he
le den marxistiske litteraturen om kapitalismen. Ikke 
noe sted er det bedre forklart og illustrert enn i 
siste delen av første bindet av Vas Kapital. Denne 
delen har tittelen Vie 4ogenannte ursprungllche Akku- 
mulatlo n. Enhver som setter i gang med å studere Vas 
Kapital, gjør etter vår mening rett i å begynne med 
denne delen før han tar fatt på første kapitlet om 
varer og penger.

5) I den engelske Kerr-utgaven av Vas Kapital finnes de 
sentrale passasjene om dette i Vol.l, Part II, Chap
ter 4; og i Part VII, Chapter 24, Section 3.

6) Capital (Kerr-utgaven), Vol.l, p.649.
7) Fra årsmeldingen til Rockwell-Standard Corporation 

for 1965. Dette selskapet er senere blitt slått sam
men med North American Aviation, og det nye selskapet 
har fått navnet North American Rockwell Corporation.

8) Et studium av den nordamerikanske bilindustrien ville 
gi en slående bekreftelse av disse observasjonene. På
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den ene siden er denne industrien en av de mest mono
poliserte og mest profitable bransjene i USA, og på 
den annen side foretar "De Tre Store" som dominerer 
bilbransjen, veldige investeringer i andre bransjer 
og i utlandet.

9) Leo Fenster, som er veteran-medlem av The United Auto
mobile Workers Union, har i en viktig artikkel vist
at de nordamerikanske storforetakene i bilbransjen 
konstruerer og bruker flunkende nytt lavproduktivt 
maskineri og utstyr i sine latin-amerikanske anlegg 
med relativt lav produksjonskapasitet. Dette henger 
selvsagt også sammen med den lave markedsprisen på 
arbeidskrafta i de latin-amerikanske landa. (Se Leo 
Fenster: The Mexican Auto Swindle i The. Nation, 2. juni 
1969.

10) Judd Polk: The. Internatlonallzatlon ofi Production, 
utg. av The U. S. Council, International Chamber of 
Commerce, 7. mai 1969.

11) Inter-American Development Bank: Multlnatlo nal Invest
ment tn the. Economic Veve.lopme.nt and Integration ofa 
Latin-America, Round Table, Bogota, Colombia, april 
1968, p.78.

12) Når det gjelder dette saksforholdet, se Eduardo Gale- 
ano: The Ve-nationalization o£ Brazllean Industry i 
Monthly Review, desember 1969.

13) Dette er de to største privateide bankene i USA. O.a.
14) W. I. Lenin: Ver Imperialisms als hochstes Stadium 

des Kapltallsmus, Berlin (Øst) 1962 , s.51. (Boka fo
religger nå i ny norsk utgave, Forlaget Ny Dag, 1970)

15) The International Corporation and the Nation State, 
utarbeidet av Business International, New York, mai 
1968.

16) Et klassisk eksempel på virkeligheten som ligger til 
grunn for denne frykten, er Cyprus Mines Corporations 
voldelige plyndring av Kypros. Cyprus Mines er et mul
tinasjonalt foretak med hovedkvarter i Los Angeles. 
Foretakets framferd på Kypros er analysert i Foreign 
Investment, lederartikkel i Monthly Review, januar 
1965 .

17) Raymond Vernon: Multinational Enterprise and National 
Sovereignty i Harvard Business Review, mars/april 
1967, p.163.

18) Ibid., p.158.
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19) Vick Cavett Show, ABC-TV, 25. august 1969.
20) For bakgrunnen til striden med IPC se Harvey O'Connor: 

Would. Crisis In Oil, Monthly Review Press, N.Y. 1962, 
kapittel 17 (Pesui: Standard* A Province).

21) Se note 15.
22) Det er interessant å legge merke til at Charles Kind- 

leberger, en av de multinasjonale foretakenes beste 
venner i akademiske kretser, faktisk kaller seg selv 
en "antinasjonalist". Se hans American Business Abroad 
Sic Lectures on VlKect Investment, Yale Univ. Press, 
1969, p.144.

23) Se note 15.
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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.
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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,

105



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

110



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

111



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.

NOTER

1) Statistisk Sentralbyrå: NoAgdA økonomi att&n knZgdn, 
Samfunnsøkonomiske studier nr. 12, Oslo 1965.s.217.

2) Preben Munthe: Pen økonom,tAke, ZtikuZcLA j o n, 2.utg.,
Oslo 1967, diagram s.147.

3) Statistisk Sentralbyrå: Wa* j onaZAdgnAkap 1 865- 1 960 
(NOS XII 163), s.35, Oslo 1968.

3a) Med vzfidZdn på en vare menes i marxistisk økonomi den 
AamfiunnAmdAAZg nødvdndZgd an,b did&tlddn som går med 
til å produsere den. Verdien kan uttrykkes som summen 
av tre komponenter: c+v+m. Her er: c = den konstante 
kapital = verdien av råstoffer, tilsetningsstoffer 
osv. (sirkulerende kapital), pluss verdien av den fas
te kapitalen ("kapitalslitet") som overføres på varen, 
v = den variable kapital = arbeidskraftens verdi, som 
er lik den tiden arbeiderne som klasse i gjennomsnitt 
må arbeide for å opprettholde og reprodusere sin ar
beidskraft ved et gitt nivå i produktivkreftenes ut
vikling. Den variable kapitalen motsvarer altså løn
ningene. m = merverdien = den verdimengden arbeids
kraften skaper utover sin egen (reproduksjons-)verdi 
v. KapZtaZdn* oKganl^kd Aammdn* dtnZng = a/v.

4) Kilder: Ncla jonaZKdgn&kap 1 865- 1 960 (NOS XII 163), s, 
64f., W clå j onaZtLdgn&kcLp 1 95 1 - 1 961 (NOS A261) , s.14, og 
StativtZ&k ukdhdfitd, nr.6 1971.

5) Jfr. Paul A. Samuelson: EaonomZc.4 , 7.ed., New York 
1967, p.191.
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6) Stati&ti&k ÅAbok 1970, s.52.

7) Lønnsandelene er beregnet etter talloppgaver fra MOS 
XII 163, s.68f. og s.l60f; MOS A 261, s.15 og s.28, 
økonomisk utAyn ove/L åmt 1 970 , s.46; StattbtL6k Kft- 
bok 1 970, s.54j og StattAttAk MdnzdA fiofite., nr.3 1971, 
s.819. Tallene for 1969 og 1970 er foreløpige estimat. 
Lønnstakerårsverk i % av samlet antall årsverk er reg
net ut etter oppgaver i MOS XII 163, s.328f.j MOS Å 
261, s.47; og økonomtAk ut&yvi ovzn amt 1970, s.49. 
Lønnstakerandelen i industrien i 1969 er beregnet et
ter oppgaver i StattAttAk Åfibok 1 970 , s.40ff.

8) Beregnet etter data fra Hl&tofit&k StattAttkk 1968 
(NOS XII 245), s.202f. og T ndtiA tfitAtattAtikk on 1967 
(NOS A 256) og 1969 (NOS A 385), s.15, 19 og 23.

9) Jfr. Tor Rødseth: Utmdntng om lavtlønnA pnobZzmzn t 
Mongz, utg. av Lønns- og prisdep. 1969. Jfr. også 
Vilhelm Aubert: Lagdettng i Vzt nomkz ^amfiiinn, 2 .oppi. 
Gyld. 1969, særlig s.137-141. På s.138 i denne boken
er gjengitt Statistisk Sentralbyrås definisjoner av 
"funksjonær" og "arbeider".

9a) I selskapenes offentlig tilgjengelige regnskapsoppga- 
ver blir representasjonsutgiftene skjult under for
skjellige poster, f.eks. under "diverse utgifter".
Fra Sverige har vi noen tall for representasjonsutgif
tene som et utvalg intervjuede selskap selv har opp
gitt: "Representation kostade forra året (1970) 30 
stora borsnoterade foretag sammanlagt 40 milj.kr.
Over 21 milj.kr. gick till mat, dryck, betjåning, ho- 
tellrum, teaterbiljetter och dylikt. Av de 40 miljon- 
erna gick 5,4 milj. till posterna personalfester och 
annan personalvård ... Foljande borsnoterade bolag 
anvånde forra året mer ån 1 milj. kr. till representa
sjon: Atlas Copco 4,5 milj., Asea 4,1 milj., Saab-Sca- 
nia 4 milj., Stora Kopparberg 2,5 milj., Cementa 2,3 
milj., Flåkt-fabriken ca.2 milj., LM 1,9 milj., Alfa- 
Laval 1,5 milj.."(Listen fortsetter, R.S.) VagznA My- 
hzto.fi, 12. juni 1971, s.15.

10) Tallene er regnet ut etter indeksene oppgitt i Stat. 
Åfibok 1 965, s.244; Stat. Åfib. 1 967, s.109? og Stat. 
Anb. 1 970, s.110 og 257.

11) InnAtttltng fina FonmuzA fiondeltngAkomttzen av 15/2 
1968, utg. av Finansdep. s.123.

12) Ibid., s.123.
12a)Vagbladzt 26.5.1971, s.l.
13) InnAttlltng fina Foamuza £onde.Ztng6 komttéon, op. cit, s. 117.
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14) Ibid., s.132.

15) Ibid., s.133.
16) Angående investeringene som generator av effektiv 

etterspørsel og investeringsratens størrelse i Norge, 
se \Jafidøgøn, 7,1969 , særlig s.l21f.

17) Kilde: Stat. Å/ibok 1 970, s.349. Oppgavene her følger 
FN's nasjonalregnskapsdefinisjoner, og de avviker 
derfor fra de enkelte lands egne publikasjoner. Dis
se tallene er imidlertid sammenlignbare. Den vesent
lige grunnen til at tallet for Norge her er lavere 
enn i det norske nasjonalregnskapet er at "reparasjo
ner og vedlikehold" ikke blir regnet til bruttoinves
teringer i FN's statistikk.

18) Tallene for 1950-61 er tatt fra Jean Hartmann: Indu- 
bttitdvi t Nofige. (kompendium) , Tapirs Forlag, Tr.heim 
1966, s.49. Tallene for 1962-70 er regnet ut på grunn
lag av data fra OECD: Uatn economic indtcatoM . Ht&- 
totlaal Statistic** 1 959- 1 969 , Paris 1970, p6 356ff.
og fra OECD: Matn economtc tndtcatofiA , mai 1971, p.90,

19) økonomisk utAyn ovøk åfiøt 1 966 (NOS XII 210), s.48
og økonomisk uttyn ooøK. åfidt 1 9 70 (NOS XII 265), s.48,

20) Ibid.
21) Vatidøgan 1 , 1969 , s.124.
22) Ibid.
23) Walborg Krosshaug: Vsiabantby- fiatttgdommen, Vagblad- 

kronikk 24.5.1971.
24) Om skiftarbeid i Norge, se f.eks. Arnulf Kolstad: 

A/ibdtdtttd og W&Lbd - utvtkltng og <infaxing t Nosigø 
i Va^døgøn 3, 1970, s.39-55. Se også Rolf Hanoa: A/i- 
bdid og kzlAZ, Pax 1971.

25) Lønn66tatt6ttkk 1962 (NOS XII 110), s.14 og LønnAAta- 
tlAtlkk 1967 (NOS A 245), s.19.

25a) Arnulf Kolstad: knb<itdi>ttd og i 1landøg<L>i 3,
1970, s.39.

26) Stat. Åsibok 1 970 , s.27.
27) økonomisk uttyn ovnn aKdt 1970 (NOS XII 265), s.93 

og Tor Rødseth: Utmdntng om lavtlønn^pKobl^mtn. I 
Nostgø, op.cit. , s.97.
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28) Tor Rødseth, ibid., s.95.

29) Tallene i denne tabellen stammer fra FN-rapporten 
Postwan Eunopean Incomes : Volley, Gnowtk and Vlstnl- 
butlon, utg. av United Nations Publications 1970. 
Rapporten fikk utførlig omtale i Le Monde Weekly, 
10.6.1971, p.5, som vi har tatt tallene fra. Le Monde 
Weekly refererte ikke tall for Italia, men nøydde 
seg med å bemerke at inntektsforskjellene i Italia
er så ekstreme at de ikke er sammenlignbare med Frank
rike .

30) Le Monde Weekly, 10.6.1970, p.5.
31) Ven. Spiegel, 17.5.1971, s.96.
32) Kunsbuck 21, Kursbuch Verlag/Wagenbach, Berlin, 1970, 

s. 48f.
33) Tallene er regnet ut av Das Wirtschaftswissenschaft- 

liche Institut der Gewerkschaften og ble gjengitt i 
Ven. Spiegel, nr. 14 , 1970, s.67, der vi har tatt dem.
I Ven. Spiegel står det ikke klart uttrykt, men sam^ 
menlignbare data viser at tallene her må omfatte ba
re fiagonganlsente lønnstakere (både arbeidere og 
funksjonærer). Jfr. f.eks. Kunsbuck 21, op.cit., Ta- 
belle IX, s.48. Her kan det forøvrig være verdt å 
tilføye at lønnsskattens andel av myndighetenes sam
lede skatteinntekter i Forbundsrepublikken økte fra 
11,8% i 1960 til 22,8% i 1970, mens skatteandelen
av antatt (ervervs-)inntekt i samme perioden sank 
fra 13,1 til 10,4% (Vie leit, 9.4.1971)

34) Vi har her regnet med kursen før oppskrivningen(1DM= 
1,7933kr). Selv om vi regner om etter kursen etter 
markoppskrivningen i 1969 (1DM=1,9350kr), blir brut- 
toårslønningene i Vest-Tyskland i 1968 likevel be
traktelig lavere enn i Norge, nemlig temmelig nøyak- 
til 21.000 kr. Kilden for gjennomsnittslønnen for 
norske lønnstakere er Lønnsstatistikk 1968 (NOS A290), 
s. 14 .
I 1968 utgjorde lønnstakerne 81,0% av samlet antall 
sysselsatte i Vest-Tyskland, mens lønnsandelen ut
gjorde 64,8% av samlet faktorinntekt. Samme året var 
de tilsvarende tallene for Norge henholdsvis 79,0% 
og 65,9% (Tallene for Forbundsrepublikken er tatt 
fra Jorg Huffschmid: Vie Volltlk des Kapitals. Kon- 
zentnatlon and Wlnts chartspolltlk en den Bundesnepu- 
bllk, Frankfurt a.M., 1970, s.l4f. Kilder for de nors
ke tallene: Stat. Ånbok 1970, s.54; og Langtldspno- 
gnammet 1970-73, utg. av Finans- og tolldep., s.46.)

35) Om gnunnlaget fion Inntektsoppgjønene 1 970 , Rapport
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nr. 1 1970 fra Det tekniske beregningsutvalg for inn
tektsoppgjørene (Aukrustutvalget), Oslo, 1970, s.34. 
Lønningene som her er oppgitt, er eksklusive ferie
penger, og betaling for helge- og høytidsdager (som 
gjennomgående utgjør en større andel av lønningene 
i Norge enn i EEC-landene). Stigningen i timelønn 
for voksne industriarbeidere i perioden 1963-68 var 
for Norge: 47,6%, Sverige: 46,1%, Vest-Tyskland:
41,6%, Frankrike: 40,4%, og Italia: 33,2% (Ibid., 
tabell 7.d., s.33)

36) Kilde for de norske tallene er Statistisk Sentral
byrås F onbnukA under økel-6 e 1967 (NOS A 280), hefte
1, s.66f. Av denne undersøkelsen fremgår det at lønns- 
takerfamiliene fordeler seg noenlunde likt på grup
pen med forbruk 16.000-20.000 og gruppen med forbruk 
20.000-28.000. Et omtrentelig middeltall for de nors
ke arbeiderfamilienes utgifter til matvarer, drikke, 
tobakk og bolig, lys og brensel som andel av totale 
utgifter blir trolig i overkant av 50%. Tallene fra 
Kontinentet og England er regnet ut etter oppgaver i 
le Monde Weekly, 4.11.1970, p.4. Disse tallene stam
mer fra en større amerikansk undersøkelsen av for- 
bruksstrukturen i vest-europeiske land. De er uten 
tvil beheftet med store statistiske feil, men skulle 
likevel gi en klar pekepinn. Mens de norske tallene 
angir prosenter av samlet oppgitt forbruk, angir tal
lene for de andre landene prosenter av netto årsinn
tekt (etter skatte- og trygdetrekk). I den grad ar
beiderfamiliene "sparer", er altså prosenttallene 
for de øvrige vest-europeiske landene fion lave i for
hold til de norske talloppgavene.

37) Beregnet etter data fra OECD: Main economic Indica
tor. Hr tor cal Statistic* 1 9 59- 1 969, Paris 1970,
og Stat. Knbok 1970, s.338 og 366. Statistisk Sentral- 
byrå opplyser: "På grunn av det forskjellige grunn
lag for statistikken er ikke de absolutte tall for 
de enkelte land alltid helt jamførbare." Tallene må 
altså oppfattes bare som omtrentlige indikatorer.

38) Huffschmid et al.: Vic Wider pnuehe dr weAtdeutA cken 
Kapltalrmr and die WlntA ckafitApolltlk den. SPV i 
Kurbuck 21, op.cit., s.49f.

39) Ven Spiegel, 28.9.1970, s.87 og 89.
40) MankedA utvalget* nappont nn.1 , utg. av Utenriksdep. 

1967, s.180. I Tyskland "betegner "sosialboliger" bo
liger for økonomisk svakt stilte befolkningsgrupper, 
enten støttet ved subsidier fra det offentlige, eller 
arbeidsgiverbidrag i form av lån eller tilskudd enten 
det dreier seg om boliger til utleie eller selveier-
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boliger." (Ibid., s.179) Prosentene går på antallet 
ferdige boliger.

41) Om grunnlaget £ok inntektsoppgj øKene 1 970, op.cit., 
s.34, og Harry G. Johnson (ed.): New T kgl did Strategy 
fioK thd WoKld Economy, London 1969, p.248.

42) Beregnet på grunnlag av data over sysselsetting og 
produksjonsvekst i industrien, fra OECD: Main econo
mic indicator, 1970 , og OECD: Main economic indica
tor, 1971.

43) "For flertallet av disse (intervjuede USA-)firmaene 
var transport-, råvare- og arbeidskostnader utslags
givende faktorer for opprettelsen av produksjonsan
legg i utlandet." Dr. Niels Grosse: AmeKikaniSche 
ViKektinvestitio nen in EuKopa i EuKopa- Atichiv, nr.l 
1967. Sitert i Ernest Mandel: Et sosialistisk svaK
pd den amerikanske utfordring, Pax 1970, note 9,s.l21.

44) Arb eiderbladet, 12.1.1971, s.5.
45) Et karakteristisk eksempel her er den svenske økono

men Gunnar Myrdal. Se f.eks. hans Ekonomisk teori 
och underutvecklade regioner, St.holm 1970.

46) Jfr. f.eks. Erling Olsen: Regional Income Vifferen- 
ce-6 within a Common Market, trykt i H.W. Richardson 
(ed.): Regional EconomicS: A Reader, London 1970, p. 
107, foruten arbeidene av Myrdal. Jfr. også Ekstrom/ 
Myrdal/ Pålsson: Vi och Vdsteuropa, St.holm 1962. I 
boken vi viste til i note 45, skriver Gunnar Myrdal 
m.a.: "Det år lått att se hur expansion inom en ort 
får 'baksugsverkningar' på andra platser. Sårskilt 
rorelserna hos arbetskraft och kapital, varor och 
tjånster saknar automatiska tendenser att motverka 
den naturliga tendensen till olikstålldhet mellan 
olika områden. I och for sig år migration, kapital- 
rorelser och handel snarare de medier varigenom den 
kumulativa processen utvecklas - uppåt i de gynnade 
områdena, nedåt i de mindre gynnade. Om de har posi- 
tiva resultat i det forra fallet, år deras verkning- 
ar på de senare ogynnsairana." (s.40)

47) Brev av 25.5.1967 fra Norske Håndverks- og Industri
bedrifters Forbund til Utenriksdepartementet. Trykt 
i Uttalelser vedrørende Norges stilling til Ve Euro
peiske Fellesskap, vedlegg III til St.meld. nr. 86 
for 1966-67, utg. av Utenriksdep., s.18.

48) New York TimeS, 25.3.1962, p.39. Her sitert etter 
Sidney Dell: Trade Blocks and Common Markets, New 
York 1963, p.77.
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49) Ernest Mandel: Et AOAialiAtiAk Avari på den amenikanA- 
fee utfiondning, op.cit., s.117. (Det er gjort et par 
små forandringer i oversettelsen slik at den samsva
rer med den tyske originalteksten.) Slike manipula
sjoner som Mandel her beskriver, kan selvsagt foregå 
også på tvers av intakte nasjonalstatlige grenser.
Det har vi et ferskt eksempel på fra Sverige: I 1968 
ble Sveriges største skoindustri, Oscaria-industrien 
i Ørebro, kjøpt opp av det internasjonale skoindu- 
strikonsernet Bata Shoe Ltd. med den svenske regjer
ingens samtykke. Regjeringen inngikk så et nært sam
arbeid med Bata for å få Oscaria ut av dets finansi
elle vanskeligheter. Men Bata som har produksjons
anlegg i 84 land hadde andre planer: I år nedla kjem- 
pekonsernet Oscaria-fabrikken og gikk samtidig over 
til å importere til salgsapparatet - Oscariabutikar- 
na - som også var blitt overtatt sammen med fabrik
ken. Begrunnelsen var at arbeidskostnadene ved fab
rikken i Sverige var for høye. Selvsagt kunne den 
svenske regjeringen ha hindret dette kuppet; det vil
le derimot ha vært umulig hvis Sverige hadde vært 
medlem av EEC. Se forøvrig Zenit, nr. 21, jan. 1971 
(spesialnr. om EEC), s.22.

50) KunAbuek 21, op.cit., s.73.
51) Tabellen er tatt fra Huffschmid et.al. :Vie WidenApnu- 

the ..., i KunAbuch 21, op.cit., s.72. Tallet på 
fremmedarbeidere for 1970 er tatt fra Ven. Spiegel, 
19.10.1970, s.48.

52) KunAbuch 21, op.cit., s.73f.
53) Peter Schneider: Vie Fnauen b ei BoAch, i KunAbuch 21, 

op.cit., s.89f.
54) I Ven. Spiegel, 19.10.1970, s.50-74 er en utførlig 

beretning om fremmedarbeidernes situasjon i Forbunds
republikken. Der fortelles det blant annet at brak
kene fremmedarbeiderne bor i nå til dags, mange ste
der er de samme som de polske fremmedarbeiderne holdt 
til i under naziregimet.

55) KunAbuch 21, op.cit., s.73.
56) Sitert etter Ven. Spiegel, 19.10.1970, s.65.
57) Vie leit, 8.8.1969.
58) Ven Spiegel, 7.6.1971, s.92.
59) Ibid., s.94.

132



60) Ibid., s. 92.

61) Ibid., s . 94.
62) Ibid., s . 9 2 .
63) I brev til regjeringen av 18.4.1967 skrev Norges in-

dus tri forbund bl.a.: "Ve fonellggende opplysningen 
om egenkapital, fontjenestemangln og elenlnntekt In
nen Industnlen, visen at den l dag en meget sdnbasi.
.. Norsk industri anser det nødvendig og ønskelig at 
Norge går aktivt med i oppbyggingen av et stort euro
peisk marked, og den er innstillet på å møte den ut
fordring som en slik utvikling innebærer. Vi vil imid
lertid appellere til Regjeringen om å sørge for at 
norsk industri kan møte denne utfordring på like vil
kår med industrien i de øvrige vest-europeiske land." 
(Sitert etter Uttalelsen, vednønende Nonges stilling 
til de eunopelske fellesskap, op.cit., s.6) Redak
sjonen av aksjeselskapsskatten til EEC-nivå må ses i 
sammenheng med denne uttalelsen. (Jfr. Ot.prp. nr.19, 
1968-69.)

64) Kunsbuch 21, op.cit., s.74.
65) Charles P. Kindleberger: Fnench Planning i National 

Eeonomlc Planning, utg. av Max F. Millikan, N.Y. 1967, 
s.287f. Se også Ernest Mandel: Et sosialistisk svan... 
op.cit., s.128.

66) Michael Kidron: Westenn Capitalism Since the Wan, 
Harmondsworth 1970, S.104ff.

67) Under naziregimet gjorde Schiller en stor akademisk 
karriere ved Kiel-universitetets Instltut fun Welt- 
wlnts chaft. I 1933 ble han medlem av Stunm-Abtellung 
og nazistenes studentforbund. I 1934 ble han medlem 
av naziorganisasjonen Ven Rechtswahnenbund. I 1937 
ble han medlem av nazipartiet. Et år senere ble han 
politisk leder for nazipartiets lokalorganisasjon 
Klaus Gnotk i Kiel. Og i 1939 ble han medlem av nazis
tenes dosentforbund. Her er et utdrag av Schillers 
akademiske merittliste under naziregimet: 1) Vinteren 
1940/41 forbereder Tyskland militært overfall på Hel
las, som blir okkupert i april 1941. På denne tid 
fremlegger Schiller fire arbeider med følgende titler: 
Ven gneske ennxnlngs økonomien, Gnesk skips fant og hav
nevesen, Ven gneske jenn- og stdllndustnlen Innbefat
tet smdlndustnlen og Ven gneske mlnenaloljeøkonomlen.
2) De japanske styrkene som er alliert med Tyskland, 
angriper Kina i 1937 og utvider angrepet også på USA
i 1941. Karl Schiller offentliggjør i august og okto
ber 1940 følgende arbeider: Kinesisk kapital l utlan
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det og k£nez>£^k Znn&ZyteZAe £ Sø/iøAt-A*£a og på Ame- 
/i£k(U> ve&tky&t, Japansk kap£taZ £ utZandet og japansk 
£nn{ZyteZA e £ Sø/iøAt-At>£a. 3) Italia angriper Nord- 
Afrika i september 1940. Fra februar 1941 blir denne 
offensiven videreført av de tyske troppene. Schillers 
studier fra november/desember 1940: Ve økonom£i>ke 
k/iefitene på Sao Tome og P/i£nc£pe og PaZez>££naz> økono- 
m£z>ke k/iefite/i. Jorg Huffschmid skriver: "Overgangen 
fra nazikarrieren til etterkrigskarrieren foregikk 
relativt friksjonsfritt for denne statsintervensjons- 
og markedsreguleringsteoretikeren: I 1946 ble han 
gjesteprofessor i Kiel og medlem av Tysklands sosial
demokratiske parti." (Alle ovenstående data pluss en 
rekke andre opplysninger om Schiller finnes godt do
kumentert i Jorg Huffschmid: V£e PoZ£t£k det> Kap£taZ& 
op.cit. , s.H4ff .)

68) Huffschmid: V£e PoZ£t£k det> Kap£taZt> . . .op.cit. , s.l4f
69) Beregnet etter talloppgaver fra Vak (A/£/itk chafitku)£kk en 

k chafi£Z£che Inkt£tut de/i Geooe/ikk chasten som ble gjen
gitt i Ve/i Sp£egeZ, nr.14, 1970, s.67.

70) The Econom£kt, 1.7.1967. Jfr. også Mandel: E£ kOk£a- 
Z£kt£kk kva/i ..., op.cit., note 11, s.136.

71) I 1933 ble det i Nazi-Tyskland innført lønns- og pris 
stopp. Men mens prisene på investeringsvarer steg 
helt ubetydelig i perioden 1933-37, så økte konsum
prisene med nesten 25%. Nominal-lønningene økte deri
mot med bare 8%. (Ernest Mandel: Ma/ix£kt£k che lti£/it-
k cha££k£heo/i£e, Frankfurt a.M. 1968, fotnote s.568 .)

71a) Storborgerskapets publikasjoner bryr seg heller ikke 
om å skjule dette saksforholdet. Se f.eks. lederart. 
i The, Econom£kt, 24-30.4.1971.

72) J.J. Servan-Schreiber: Ven amen.£kank ke at^o/id/i£ng, 
Oslo 1968, s.168f.

73) Elmar Altvater: V£e {ZeZtiOåh/iungk k/i£k e, Frankfurt a.M. 
1969, note 47, s.74.

74) I Norge har regjeringen stående fullmakt til å innfø
re lønnsstopp eller føre arbeidskonflikter inn for 
tvungen lønnsnemnd (lov av 15.12.1961).(Jfr. Stat. 
Sentralbyrå: Alo/igek økonom£ ette/1 k/i£gen, s. 227-30). 
De to siste landene i Vest-Europa som har fått lignen 
de lovgivninger, er England [The, P/i£cek and Income.k 
Act av 1966 og The lndu.kt/i£aZ PeZattonk Act av 1969) , 
og Vest-Tyskland [Vak Geketz za/i To/ide/iung u)£/itk chafit 
Z£chc/i Stab£Z£tåt av mai 19 67) .

134



75) De tyske "unntakslovene" er vel kjent. La oss se hva 
den nyere engelske loven bl.a. går ut på: l)Den for
byr "ville" streiker. 2) For legale streiker krever 
den uravstemning og "avkjølingsfrist". 3) Den som 
bryter loven kan risikere skadeerstatninger på opp 
til 1,9 mill. kr. (denne paragrafen sikter selvsagt 
på fagforbundene). 4) Loven gjør fagforbundene ansvar
lige for handlingene til tillitsmennene i bedriftene. 
(Jfr. Ven Spiegel, 14.12.1970, s.100.)

76) "Recommendation 1" i OECD-rapporten The Pnes ent Pnob- 
blem o Inflation, her sitert etter The 0ECV-0bs enven 
nr. 49, 1970, p.29.

77) Pierre Drouin: Bnltaln-Community Game Plan i Le Monde 
Weekly, 13.5.1971, p.5.

78) Bernadette Marchal: Britain: powen on the shop loon 
i Le Monde Weekly, 15.7.1970, s.4. Tapte arbeidsdager 
i 1970 på grunn av streiker: Italia: 18.200.000; Eng
land: 11.000.000; Frankrike: 1.700.000; Belgia: 
1.410.000; Nederland: 263.000; Vest-Tyskland: 93.000. 
(Etter Ven. Spiegel 28.6.1971, s.88.)

79) Se note 75 ovenfor. Den som vil ha sikkerhet for at 
TUC ikke er noen "kilde til bekymring for industrien 
og regjeringen", anbefales å lese f.eks. Michael Kid- 
ron: Westenn Capitalism Since the Wan, op.cit., s.93ff.

80) Vie lelt, 14.5.1971, s.34. Når det gjelder korporati- 
viseringen av de tyske fagforbundene, se Eberhard 
Schmidt: Ondnungs fiakton oden Gegenmaeht. Vie polltl- 
sche Rolle den Geivenks chasten, Frankf. a.M.1971, sær
lig s.12-80.

81) Le Monde Weekly, 1.7.1971, p.2.
82) Her sitert etter Utenriksdepartementets oversettelse 

av Roma-Traktaten, utg. av UD i juni 1967.
83) I Roma-Traktatens art.118 heter det bl.a.: "Kommisjon

en skal ha til oppgave å fremme et nært samarbeid mel
lom medlemsstatene på det sosiale område, særlig for 
så vidt angår: sysselsetting, arbeidsrettslovgivning 
og arbeidsvilkår, organisasjonsrett og kollektive for
handlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere." 
Kommisjonen har allerede tatt fatt på denne oppgaven: 
"Kommisjonen foreslår at det åpnes adgang til å inn
gå europeiske avtaler om de ansattes arbeidsbetingel
ser i internasjonale selskaper. Avtalenes bestemmelser 
foreslås å få bindende og umiddelbar virkning for al
le fagorganiserte i selskapet, og kan ved en klausul
i arbeidskontrakten også gjøres gjeldene for andre
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ansatte." (St. meld. nr.90 for 1970-71: Om NosigzA 
fiosikold til Vz EusiopzlAkz FzllzAAkap, s.51.) Det 
trengs ikke mye fantasi for å fatte mulighetene som 
slike "avtaler" vil åpne for manipulasjoner, sanksjo
ner og begrensning av arbeidernes kampmuligheter.

84) Se f.eks. Per Morten Vigtel: Fag be.ve.gzl* en Aom Intzsi- 
ZAAe.gsiu.ppz vzd EEC i JntzsinaA j onal politikk, nr. 5, 
1968, s.511.

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.

NOTER

1) OECV, FlAkzny pollzlzA and zconomlzA 1957 - 1966,s.173.
2) Leif Aune: MznnzAkz og miljø l Nofid-Nosigz. Universitets

forlaget 1971.
3) Ottar Brox: Hva Akjzn. l No std-No sigz. Pax Forlag 1966.

136



ARNULF KOLSTAD:

Jordbrukets avvikling — 
kapitalismens utvikling. 
Om EEC’s planmessige 
avfolking av bygdene 
og proletarisering 
av bøndene

ERFARINGER

23. masiA 1971, BKuAAZl: 75.000 rasende bønder fra Belgia, 
Nederland, Luxemburg, Frankrike, Tyskland og Italia mars
jerte gjennom gatene. Taktfast lød ropene: "Hitler - Mans- 
holt, Hitler - Mansholt." 1) Lastebiler ble veltet og 
trikker sto i flammer. Egg, poteter og høner fløy gjennom 
lufta. Telefonbokser og kiosker ble jevnet med jorda. 
Speilglassrutene singlet.
Fellesmarkedets bønder uttrykte standpunkt i EEC-hoved- 
staden. Om kvelden var én bonde drept, 150 såret. Ro og 
orden var gjenopprettet. "Forhandlingene" fortsatte, etter 
14 års "forhandlinger".
27. fa&btiiJLCUi 1971, Bonn: 60.000 tyske bønder omkranset 
regjeringsbygningen i Bonn og formulerte konsist sin hold
ning til jordbrukspolitikken i EEC: "Brandt og Schiller - 
bondemordere", "EEC trekker bøndene ned i søla", "Det er 
ikke 5 millioner bønder for mye, men en Fhnsholt."
2. novzmbe/i 1 9 70, Hamburg: Et 5 km. langt demonstrasjons
tog med bønder lammet trafikken i Hamburg sentrum. På 
plakatene sto det: "Bønder 1980? = utryddetI!", "Bøndene 
er holdt for narr - Ertl har løyet." 2)
- I Mainz demonstrerte 6000 bønder for høyere produksjons

priser .
- I Schleswig-Holstein blokkerte 5000 landbruksmaskiner 

den tysk-danske grenseovergangen: Protest mot import av 
jordbruksvarer.
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- I Bayern dro tusenvis av bønder til byene for å høste 
sympati blant forbrukerne for sin kamp.

- I Stuttgart gikk 20.000 bønder i stille tog med svarte 
faner for å markere likvideringen av bøndene i EEC.

Dette er eksempler på reaksjonen til de bøndene som har 
erfaring fra 14 års felles jordbrukspolitikk i EEC. En 
organisert motstand mot å bli utryddet har startet blant 
bøndene i Europa. Brussels byråkrati kommanderer ut poli
tiet - hovedmotstanderne trer tydeligere fram: Jordbruks
befolkningen er i kamp med EEC's profitører.
Det er ikke landbefolkningen i Europas utkanter som på 
denne måten motsetter seg tilintetgjørelsen, men det er 
bønder i sentral- Europa. Hvordan vil det så gå med land
bruket i distriktene, - for eksempel i Norge? Svaret fin
nes i EEC's faktiske politikk. Før vi omtaler jordbruks
politikken i EEC, skal vi se litt på norsk jorbruks ut
vikling og tilstand i dag.

HISTORISK UTVIKLING AV JORVBRUKET T NORGE
I den eldste norske historia var alle bønder frie og noen
lunde likestilte. Hver gård var i seg selv et samfunn.
Ætta drev gården i fellesskap, og ingen øvrighet hadde 
myndighet over ætta.
Da jernredskapene ble vanlige, førte det til en voldsom 
produktivitetsøkning, som gjorde det mulig å skape et 
overskudd - rmsipAo dukt. Det var forutsetningen for at det 
kunne oppstå arbeidsdeling og etter hvert spalting i for
skjellige klasser. Befolkningsøkningen førte til at noen 
måtte flytte ut fra ættegårdene og rydde nye gårder. Tid~ 
ligere hadde alle gårdene vært omtrent like gode, nå ble 
det større differensiering. Noen ble sittende med bedre 
gårder og bedre muligheter til å skaffe seg rikdommer enn 
andre. Det oppsto etter hvert en høvdingklasse som også 
beriket seg ved krigføring med andre ætter, handel og 
plyndring utenlands. Det foregikk en økende godsdannelse 
som førte til at flertallet av bøndene var blitt leilend- 
inger omkring år 1300.
Som resultat av aristokratiets felles herskerinteresser 
og innbyrdes kamp om herredømmet vokste statsmakta fram.
De voldsomme kampene mellom høvdingene og mellom statsmakt 
(etter hvert med kirka som alliert} og bondesamfunn aksel- 
lererte godsdannelsen. Mye jord ble konfiskert og fordelt 
mellom kongsmakt, kongens menn - lendmannsaristokratiet
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og kirka. Fra å være frie og selvstendige var bøndene 
degradert til en underklasse som måtte betale avgift av 
avlingen (landskyld) til sine jordherrer og skatt til en 
stadig voksende statsmakt. Det merproduktet bøndene pro
duserte var forutsetningen for at overklassen kunne opp
stå, og fortsatt og økende utbytting av bondebefolkning
en var nødvendig for at det verdslige og geistlige ari
stokrati, statsmakta og byene kunne vokse.
Den norske statsmaktas storhetstid på 1200-tallet var 
også et foreløpig høydepunkt i de byrdene bøndene ble 
pålagt. For dem må ’’Norges nedgang" i senmiddelalderen 
ha vært en lettelse, og sammenbruddet i statsmakta var 
sikkert en følge av at bøndene ikke maktet de store byr
dene .
Etter hvert gikk de norske godsene over til danske adels
menn. Den siste store norske godseier var kirka, men ved 
reformasjonen i 1536 ble kirkegodset inndratt av kronen, 
og kongen med sete i Danmark ble landets største jord
eier. Danske adelsmenn ble innsatt som lensherrer av kon
gen. Etter hvert ble lenene organisert som embetsdistrik
ter, og lensherrene fikk oppsynet med skatteinnkrevinga.
I løpet av 1500-tallet ble hele lenssystemet reformert. 
Hensikten var å få mer penger i statskassa. Lensherrene 
fikk prosenter av den skatten de krevde inn, og skatte- 
oppkrevinga ble selvfølgelig desto mer effektiv. Bøndene 
ble skadelidende. Utover 15- og 1600-tallet hører vi 
stadig om bondeopprør og protester mot de nye skattene 
og avgiftene og måten de ble oppkrevd på. 3)
Men selv om bøndene ble tynget ned av skatter og avgift
er, ble de aldri livegne slik som bøndene ellers i Euro
pa.

"Den norske bonde var aidsiL IZvzgzn, og det gir hele 
viklingen - som i Kastilien, en helt annen karakter. 
Den norske småborger er sønn av en fri bonde og er 
under disse omstendigheter en mann i motsetning til 
den forkomne tyske spissborger." 4)

På 15- og 1600-tallet forsøkte adelsherrene stadig å inn
føre arbeidsplikt for leilendingene og hoveriarbeid (ube
talt arbeid på adelens setegårder) også for selveiende 
bønder, slik de var vant til fra Danmark. Men naturfor
holdene i Norge var en hindring for utbredelsen av liv
egenskapen. Arbeidsplikt på herregårdene var bare mulig 
på flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag, og selv der 
ble ikke bøndene livegne. Det skyldtes dels innbitt mot
stand mot økt utbytting fra bøndenes side, og dels inn
grep fra statsmaktas side - ved innføringen av enevelde 
i 1660 mistet adelen en rekke særrettigheter i Norge.
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Det merproduktet de norske bøndene ble tvunget til å gi 
fra seg, ble altså vesentlig ytt i form av psioduktfL&ntz, 
ikke CLSibe.£d4A£n£e. slik det var vanlig ellers i Europa.
Landskylda som bøndene betalte til godsherrene, gikk til 
å begynne med vesentlig til direkte konsum. Men ganske 
snart begynte godsherrene å drive handel. På 15- og 1600- 
tallet hadde det økonomiske livet stor framgang. Sagbruk, 
trelasthandel og bergverk var nye næringsveier, og fisket 
fikk økt betydning. Framveksten av handel og kapitalist^ 
isk produksjon førte til økt omsetning av landbrukspro
dukter. Vareproduksjonen ble trukket ut fra landsbygda 
og inn i byene, arbeidsdelingen tiltok og pengesirkula
sjonen økte. Etter hvert som pengeøkonomien vokste, fore
gikk det en overgang fra pKo duktfizntz til pzng entente.. 
Bøndene måtte betale en økende del av skatter og avgift
er i penger i stedet for i produkter. For å skaffe seg 
penger til det måtte bøndene reise til byen og selge pro
duktene sine. Fra å leve i et avstengt naturalhushold 
trådte bøndene inn i pengeøkonomien. Men ennå lenge fort
satte bøndene å leve i en selvforsyningsøkonomi; de solg
te for å skaffe penger til skatter og kjøpte lite hånd
verks- eller industrivarer i gjengjeld, selv om de etter 
hvert også kjøpte flere varer, særlig endel matvarer 
(vesentlig korn). Jordbruksproduksjon for et marked, og 
etter hvert avviklingen av naturalhusholdet skyldtes alt
så først og fremst kapitalismens utvikling utenfor lands
bygdene .
Utviklingen av de nye næringsveiene fikk betydning for 
bøndene også på en annen måte. Nordlandsbøndene hadde 
lenge vært fiskere ved siden av, nå begynte bøndene også 
andre steder å ta lønnsarbeid ved siden av gårdsarbeidet. 
Det var bønder som jobbet på sagbrukene, som kjørte plan
ker til trelastbyene på Østlandet og som kjørte ved for 
bergverkene. Bøndene ble i stigende grad katvptioZ£taJi£Ai.
Med bøndenes inntreden på vare-penge-markedet fulgte en 
ny form for utbytting av dem. Handelen ble mer og mer 
konsentrert i byene, og etter at by-privilegiene var inn
ført i 1662, ble det forbudt å drive handel utenfor byene 
hver by hadde sitt oppland der byens borgere hadde ene
rett på handelen. Bøndene kom stadig mer i borgernes makt 
Kokt skriver om de maktmidlene borgerne hadde overfor 
bøndene:

"Dei kunde sette varene hans i for låg pris, dei kunde 
gje han sine eigne handelsvarer i betaling i staden 
for pengar, dei kunde rekne seg sjølv for stor betaling 
for varene sine, og dei kunde la være å gje bonden full 
rekneskap for mellomhandelen. Og vi veit at kjøpmennene 
altfor mykje brukte alle desse magtrådene, så bønderne 
dermed kom i skuld og gjeld til dem for dryge summar.
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Bonden vart gjeldbunden og såleis rett for ålvor træl- 
bunden." 5)

Bøndene ble gjeldbundet til byborgerne mange steder i 
landet slik som Nordlandsfiskerne alt lenge hadde vært 
til Bergensborgerne. Mange steder kunne borgerne slå un
der seg forgjeldede bondegårder.
Utover 16- og 1700-tallet foregikk det en forandring i 
eiendomsforholdene til jorda. Etter 1660 ble staten på 
grunn av pengemangel nødt til å selge jord. Store eien
dommer ble i første omgang solgt til adelsmenn, embets
menn og særlig til rike byborgere - de siste ble kalt 
pfiopfLyLe.£$si£ti. Fra ca. 1680 og utover 1700-tallet ble mye 
av denne jorda solgt videre til leilendingene - i sammen
heng med prisnedgang på jordbruksvarer på slutten av 
1600-tallet som gjorde det ulønnsomt for borgerne å sit
te med jord. Adelen og borgerne ble sittende med skog- 
eiendommene som de kunne utnytte i den lønnsomme trelast- 
handelen, mens jorda ble bondeeiendom. Innen midten av 
det 18. hundreåret var den største delen av landets jord- 
areal på selveiende bønders hender. Omkring 1750 var det 
bortimot dobbelt så mange selveiere som leilendinger i 
landet.
Hvordan kunne så leilendingene skaffe seg penger til å 
kjøpe jorda? En del hadde nok lagt seg opp penger i sag- 
bruksdrift, trelasthandel eller fisket. Men de private 
godsherrene var verre til å suge ut bøndene enn kronen 
hadde vært, så det var neppe så mange som hadde klart å 
legge seg opp nok penger til at de kunne betale gården 
sin kontant. De fleste måtte ta cpp pantelån, og borgeren 
fikk gjeldsbrev på bruket. En stor del av avlingen gikk 
med til å betale renter og avdrag - det gamle leilendings- 
forholdet ble altså erstattet med et låneforhold. Den 
fiøydalz utbyttingen var erstattet med kapttal£6££i> k ut
bytting.
Fra det øyeblikk bøndene begynte å kjøpe opp jorda, ja 
fra det øyeblikk pengerenten ble innført, inntrådte en 
klassedeling blant bøndene. Leilendingene var en enhetlig 
klasse, men ved innløsing av brukene oppsto en gruppe 
storbønder som dels takket være skogeiendommer og følgen
de trelasthandel slo seg opp som et bygdeborgerskap. 
Storbøndenes velstand økte med nydyrking og mer jordkjøp, 
og de høyere kornprisene etter ca. 1730 framskyndet dif
ferensieringen på landsbygda.
Storgårdene kunne ikke drives bare med familiearbeids- 
kraften slik som leilendingsbrukene, og det oppsto et 
jordbruksproletariat som helt fram til dette hundreåret 
ble en stor og viktig gruppe - huAmenmm.
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Om kapitalismens utvikling i landbruket skrev Ma/ix:
"På det tidspunkt da naturalrenten forvandles til pen- 
gerente, ja til og med allerede før dette tidspunkt., må 
det nødvendigvis oppstå en klasse av eiendcmsløse dag- 
lønnsarbeidere, som tinger seg bort mot penger. Da den
ne nye klassen var i ferd med å oppstå og bare opptråd
te sporadisk, utviklet det seg derfor nødvendigvis hos 
de bedrestilte, rentepliktige bønder en skikk med å 
utbytte landarbeidere for egen regning, altså lønnsar
beidere i landbruket.... Slik oppstår blant de gamle 
selvarbeidende grunneiere selv en planteskole for kapi
talistiske forpaktere, hvis utvikling er betinget av 
den alminnelige utvikling i den kapitalistiske produk
sjon utenfor landbruksdistriktene." 6)

Det fantes husmenn allerede i dansketida, og den første 
oppgaven over antall husmenn, fra 1723, viser 11.800. I 
løpet av 100 år var imidlertid antallet 4-doblet, og hus
mennene var i flertall blant landbefolkningen på store 
deler av Østlandet. Mange bruk på Østlandet hadde opptil 
20 husmenn.
Ved overgangen fra det 18. til det 19. hundreåret var 
Norge fremdeles et jordbrukssamfunn. 80% (710.000) var 
sysselsatt i jordbruk og skogsdrift. I 1814 var det 
60.000 odelsbønder, 30.000 leilendinger og 45.000 husmenn. 
90% av befolkningen bodde på bygdene. Bare 77.600 mennes
ker bodde i de små byene i 1815.
Husmannsvesenet som utbyttingsforhold bygde på arbeids
plikt. Husmannen bodde med kone og barn på et jordstykke 
som tilhørte den storgården han måtte utføre pliktarbeid 
for. På husmannsplassen arbeidet han for seg selv, men 
kunne aldri livnære seg av "bruket sitt", han fikk en 
snau lønn - ofte utbetalt i naturalier - som vederlag 
for oppfylt arbeidsplikt. Husmannsplassen var aldri et 
selvstendig bruk? det var bare arbeiderbolig og nødvendig 
støtte for å hindre svelt ihjel. Husmannen var derfor mer 
ufri enn leilendingen, som betalte bygsel ved tiltredel
sen og landskyld hvert år. Leilendingens pliktarbeid var 
et påbudt (juridisk og fysisk tvang) føydalforhold, mens 
husmannens pliktarbeid bygde på et juridisk kontsiaktA ~ 
forhold, som kunne oppsies. Husmannscrdningen var en ov
ergangsform. til rent lønnsarbeid i jordbruket og nådde 
sitt høydepunkt nettopp da industrikapitalismen for alvor 
slo rot og penge-vare husholdningen ble den rådende i 
forhold til naturalhusholdningen.
Klassesammensetningen på landsbygda i første halvdel av 
det 19. århundre kan leses av tabell 1 på neste side.
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TABELL 1: Kta&6 <i£> ammen* dtnlvia en T joKdbKixkdt 1801 - 
1845. 7)

1801 1825 1835 1845
Gårdbrukere 83.000 90.000 103.000 105.000
Husmenn, tjenere
og dagleiere 203.000 212.000 225.000 247.000

Særlig i det siste 10-året skjedde det altså en sterk 
proletarisering i forhold til økningen av antall bønder. 
Tendensen gikk også mot flere "rene" proletarer - jord
løse lønnsarbeidere: tjenestefolkene økte sterkere i an
tall enn husmenn og dagleiere.
Husmennene og landbruksproletariatet ble grovt utnyttet 
og undertrykt. Et symptom på den brutale utbyttingen fra 
jordeiernes side finner vi i oppslutningen som Thrane- 
bevegelsen fikk fra husmennene.
Etter hvert kom imidlertid husmannsordningen i strid med 
produktivkreftenes utvikling, med nye teknikker og dyrk- 
ingsmåter, - det ble ikke lenger så profitabelt for stor- 
bøndene å ha en fast skare husmenn på gårdene. Med maski
nenes utbredelse ble det mindre bruk for arbeidskraft.
Men de proletarene storbøndene ikke trengte, ble nå godt 
mottatt av den ekspanderende industrikapitalismen i byene 
Ber førte tilstrømmingen fra landsbygda av tidligere hus
menn og barn av småbønder til lav pris på arbeidskraft. 
Den relative overbefolkningen på landsbygda ble avlastet 
ved søkning til byene - men selv i 1845 utgjorde bybefolk 
ningen ikke mer enn 12% av totalbefolkningen, i 1875 
18% og i 1900 28%. Det var altså i disse 50 årene at til
strømmingen til byene for alvor begynte. Av de ca. 14.000 
som bodde i byer i 1850, var ca. 12.000 fabrikkarbeidere. 
Fabrikkproletariatet ble nesten 12-doblet i løpet av de 
neste 60 årene - og mesteparten ble rekruttert fra lands
bygda. Tilstrømmingen fra bygdene oversteg det industrien 
klarte å utnytte, og utvandringen av husmenn og landpro- 
letarer til andre land, særlig USA, var spesielt stor fra 
midten av 1800-tallet. Det ble den eneste utvei fra nød 
og fattigdom - samtidig som det styrket den arbeiderklas
sen som ble igjen.
Industrikapitalismens utvikling i byene hadde virkning 
for bøndene både ved økt forbruk av matvarer blant indu
striarbeiderne, og ved at mange industribedrifter fored
let jorbruksprodukter. Samtidig ble fabrikkproduksjon en 
sterk konkurrent til tradisjonell håndverksproduksjon og 
husflid på landsbygda, og arbeidsdelingen tiltok også i 
jordbruket. Bygdene bie marked for industrivarer, forelø
pig i beskjeden målestokk. Langsomt ble norske jordbruke-
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re dratt inn i den kapitalistiske vareøkonomiens verdens
system. Avsetningsmuligheter og zk fikk avgjørende
betydning for leveforholdene på landsbygda i en grad som 
ville vært utenkelig 100 år tidligere. Mens bøndenes kår 
tidligere hadde vært avhengige av gode eller dårlige år, 
ble de nå i stigende grad avhengige av forholdene på masi- 
k&dzt. De kapitalistiske kriser og krakk fikk avgjørende 
betydning også for jordbruket - og verst gikk det ut ov
er de mindre brukene som hadde liten økonomisk motstands
evne .
Det framvoksende industriborgerskap ville ha billig ar
beidskraft. Med stor arbeidsløshet ble prisen på arbeids
kraft satt til eksistensminimum. Men reproduksjonskost- 
nadene av arbeidskraften kunne reduseres ved å senke pris
nivået på matvarer, og borgerskapet i byene presset på 
for å redusere matvareprisene. Blant annet ble korntollen 
nærmest avskaffet i perioden 1850 - 1870. Dette førte 
til prisfall på norsk korn, og storbrukene på østlandet 
la om driften fra korn til meieriprodukter. I neste om
gang fikk dette alvorlige følger for de melkeproduseren- 
de småbøndene som hverken hadde klimatiske eller geogra
fiske forutsetninger for kornproduksjon. Vi skal senere 
se at nøyaktig den samme utviklingen vil komme ved et ev
entuelt EEC-medlemskap - bare med langt alvorligere virk- 
ninger fordi småbøndene som har basert seg på fordyrking 
og husdyrbruk nå er trukket inn i den kapitalistiske øko
nomien for alvor.
Mekaniseringen kommer særlig de store bruk til gode, både 
fordi maskinene konstrueres for storproduksjon og fordi 
det var eierne av storgårdene som først og fremst hadde 
råd til å anskaffe maskiner. For småbøndene betydde ikke 
mekaniseringen noen vesentlig lettelse i det daglige slit.
Slåmaskiner, treskemaskiner, såmaskiner overtok husmenne
nes arbeid, og i stedet økte antallet av helt "frie" og 
eiendomsløse lønnsarbeidere - landbruksarbeidere som 
kunne utnyttes på hel dag den tida av året det var behov 
for dem. De rike bøndene og skogeierne sikret seg billig 
arbeidskraft ved å stimulere husmennene til å kjøpe små
bruk som ikke ga nødvendig avkastning til å leve av det 
(ofte utvidete husmannsplasser), men som krevde arbeid 
ved siden av. Dermed bindes arbeideren til stedet, men 
salg av arbeidskraft er nødvendig for småbrukerens livs- 
underhold.
Avviklingen av husmannsvesenet satte inn for alvor fra 
1870, og i 1930 var det ca 6.000 husmenn igjen. Industri
kapitalismens utvikling og den tekniske utvikling i jord
bruket har ført til at yrkesbefolkningen i jordbruket, 
og da i første rekke landproletariatet har minket. Sam
tidig har antall selvstendige gårdbrukere og småbrukere
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økt til bortimot midten av dette århundret.
TABELL 2: Antall A zlvAtzndlge, og afib zldzhe, l nofiAk jofid- 

bsiuk 1 875 - 1 950. 8)

1875 1900 1920 1930 1946 1950
Selvsten
dige (i 
tusen) 114.2 124.0 143.0 146.6 159.2 151.0
Arbeidere 
(i tusen) 222.7 161.7 152.3 146.0 121.3 87.5

Samtidig foregikk det en økning i antall bruk, særlig i 
størrelsen 20 - 60 mål. Husmannsplasser ble forvandlet 
til småbruk. Ved krisa med arbeidsløshet og ved restrik
sjoner på innvandringen til USA i 1920-årene fikk bureis- 
ningen ny vind i seilene. Staten grep mer aktivt inn, og 
regulerte tilbud og etterspørsel av arbeidskraft i byene 
bl.a. ved bureisningstilskudd og subsidiepolitikk.
Bøndene ble ytterligere oppløst som enhetlig klasse. Pen
ger ble forutsetning for makt også på landsbygda, bl.a. 
i forbindelse med mekaniseringen, og det dannet seg en 
liten gruppe av velstående bønder, og en stor gruppe av 
små, nærmest fattige bønder.
TABELL 3: Antall gd/idb og A mdbfnik&fio.. 9)

1920 1930 1946 1950
Gårdbrukere
(i tusen) 117.2 107.7 109.3 103.9
Småbrukere
(i tusen) 18.7 30.7 40.9 39.5

Motsetningen mellom store og små bønder kom til uttrykk 
i organisasjonsforholdene. NosiAk LandmandA fiosibund, som 
ble stiftet i 1896, ble en organisasjon for storbøndene, 
og småbrukerne stiftet i 1913 sin egen organisasjon, 
NoslaIz Smdbsiuko.sifioAband.

MORSK J0RVBRUK I VET 20. ÅRHUNVRE
Omdannings- og oppløsningsprosessen på bygdene i slutten 
av forrige hundreåret og i begynnelsen av dette må opp
fattes som en følge av industrikapitalismens utvikling. 
Det var byborgerskapet som hadde kontroll over staten - 
og sørget for å legge forholdene best til rette for sin
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egen makt og velstand. De relativt få storbøndene spilte 
nok en betydningsfull rolle på bygdene, men de måtte inn
rette seg etter det "moderne" byborgerskap. Småbøndene 
kommer på tverke i kapitalismens utvikling - som nettopp 
kjennetegnes ved at storproduksjon trenger vekk småpro- 
duksjon. At intensiteten av denne prosessen har vært be
tydelig svakere i jordbruket enn i industrien henger i 
Norge bl.a. sammen med de naturgitte forhold, men odels
retten har også virket som en bremse på forvandlingen av 
bondebrukene til kapitalistisk eiendom. Skogen derimot 
har vært gjenstand for kapitalistisk drift og har sikret 
skogeierne store profitter.
Det kan ikke herske tvil om at EEC’s landbrukspolitiske 
formål er å innføre en form for industrikapitalisme i 
jordbruket. Det skal senere dokumenteres hvilken entydig 
målsetting EEC har: masseproduksjon av jordbruksvarer - 
vekk med småbønder og andre levninger fra fortida.
Riktig nok finnes allerede representanter for kapitalist- 
klassen blant bøndene - men storbondens levemåte og inn
tekter kan ikke sammenliknes med f.eks. industrikapita- 
listens eller skipsrederens - og storbonden blir i sin 
tur presset av norsk og utenlandsk monopolkapital. Stor
bøndene finner vi hovedsakelig på bruk mellom 200 og 500 
mål. I 1969 var det 6.300 slike bruk i Norge. Bruk over 
500 mål er overveiende større kapitalistiske bruk med 
moderne maskiner, utstyr og metoder. I 1959 var det 400 
slike bruk - og disse brukseierne var samtidig store 
skogeiere og industrieiere, skipsredere osv. - dvs. den 
egentlige kapitalistklassen.
I det 20. århundre kan jordbruksbefolkningen deles i:

godseiere med bruk på over 500 mål, 
storbønder med bruk på 200-500 mål, 
små og mellomstore bønder med bruk under 200 må] 
småbrukere med annet yrke enn jordbruk som ho- 
vedyrke, og
arbeidere uten produksjonsmidler.

På en måte er den norske bonde i dag friere enn han var 
i føydaltida, han er nå formell eier av den jorda han 
dyrker. Men på en annen måte er bøndene mer ufrie. De er 
trukket inn i den kapitalistiske omsetning og opererer 
på et marked som styres av krefter de ikke har kontroll 
over. Bøndene er prisgitt markedsmekanismene, og vil un
der kapitalismen stå hjelpeløse i det øyeblikk borgerska
pet ikke lenger vil gi "almisser" i form av subsidier, 
d.v.s. fra det øyeblikk borgerskapet finner ut at småbøn
dene hverken er nødvendige for matvareproduksjonen eller 
lønnsomme for deres egen profittmaksimeringsmålsetting.
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Et slikt tidspunkt vil koitime under kapitalismen, og øye
blikket nærmer seg. EEC utfører i grunnen bare den lik
videringen av småbøndene som det nasjonale borgerskap og 
sosialdemokratiet kvier seg for, men som kapitalismen 
krever. EEC er ikke annet enn monopolkapitalens verktøy. 
EEC £aamAkynddA destrueringen av bondebefolkningen og 
deres livsform, men ^AambAlngdA1 den ikke. Vi skal i det 
følgende se hvordan kapitalismen i dette århundre har 
hatt den tendensielle utvikling og konsekvens for jord
bruket som EEC vil sluttføre.

BAukAAtøAAdl*en
Klasseanalysen av bøndene kan baseres på bruksstørrelsen. 
Bøndene produserer stort sett de samme produkter - det 
finnes ikke i samme grad som i industrien muligheter for 
småproduksjon av særlig ettertraktede og høyt foredlede 
varer med komplisert framstillingsteknikk; i jordbruket 
er bøndenes inntekt stort sett en funksjon av produsert 
kvantum.
TABELL 4: EndAlngen i antall bAuk dttdA ddAdA AtøAAdl* d,

iAa 1907 - 1969. 10)

År Total 5,1--20da 20,1--50da 50,1--200da
endring I tus- Prosent I tus Prosent I tus Pros.
i % en endring en endring en endr.

1907 64.0 58.0
1917 67.1 + 5,7 51.5 *11,2
1929 80.0 74.7 + 10,4 52.7 + 2,3
1939 * 2,8 66.5 *16,8 78.2 + 4,7 63.8 + 17,3
1949 * 0,5 70.0 + 5,3 80.1 + 2,5 58.1 * 8,9
1959 -r 7,0 60.3 *13,7 75.5 - 5,7 57.2 * 1,5
1969 *21,8 33.3 *44,6 55.2 *27,0 60.1 + 5,0
År 200 ,l-500da 500,1--1000da Over '1000da Over

I tus- Prosent Abso- Prosent Abso Prosent 5da i
en endring lutte endring lutte endring alt i

tall tall 1000
1907 7.5 561 53
1917 5.8 *22,6 364 *35,0 31 *41,5
1929 4.8 *17,7 292 *19,9 32 + 3,2 208.6
1939 5.4 + 12,5 351 + 20,2 41 + 28,0 214.4
1949 4.8 *11,2 342 * 2,5 37 * 9,8 213.4
1959 4.9 + 2,1 372 + 8,1 43 + 16,2 198.3
1969 5.8 + 18,4 439 + 18,0 57 + 24,6 155.0

147



Tabellen avslører tydelig utviklingen i jordbruket i det
te århundret. Tendensen går mot fanno, og btøKtui bruk. 
Særlig sterk har reduksjonen i antall bruk vært det siste 
10-året. 44,6% av brukene mellom 5 og 20 mål er blitt 
borte siden 1959. I begynnelsen av hundreåret ble antall 
storbruk redusert og småbrukene økte, fordi staten grep 
aktivt inn for å gjøre jordbruket til en levevei for å 
hindre massearbeidsløshet i byene. Men denne tendensen 
ble snudd fra slutten av 30-årene. Særlig de siste 20 år 
har tendensen til avfolking av småbrukene vært sterk, og 
det forsvant 14 bruk under 50 mål pr. dag i tidsrommet 
1959 til 1969. Samtidig ser en at antall bruk over ca.
100 mål øker. Særlig sterk har økningen i antall bruk 
over 1000 dekar vært de siste 20 år - hele 54%. Paralelt 
foregår det en reduksjon av jordbruksarealat ved de mind
re bruk, mens arealet øker ved de større bruk. Eiendom*- 
ko n* entfia* j o n er altså et kjennetegn ved jordbruket i 
Norge i senkapitalismen. Det er denne kapitall*tl6fee kon- 
*entsia*jon som gjerne kalles *tnaktunna* j o nalléefilng . En 
slik strukturendring i jordbruket har mange konsekvenser:
- Mange småbrukere og småbønder med eiendomsrett til jord 

har oppgitt gårdsdriften og reist til byene og industri 
sentra der de har blitt industriproletarer.

- Mange storbønder har leid tidligere småbønder og små
brukere som arbeidskraft.

- Eiendomsretten til jorda er igjen i ferd med å sentra
liseres .

- Storbrukenes geografiske plassering og konsentrasjon 
på Østlands-, Trøndelags- og Jærenområdet medfører og
så avfolking av smågårdsbygdene.

- Befolkningen konsentreres både som en følge av industri 
proletariseringen og som en følge av storgårdsutvikling 
en.

- På kapitalismens prismarked vil storprodusentens pro
dukter utkonkurrere småprodusentenes. Storprodusentene 
vil ligge nærmere markedene, vil spare transportomkost
ninger, vil drive "rasjonelt" og ha lavere utgifter pr. 
produktenhet.

Om antall bruk over 200 mål er relativt lite i forhold 
til antall mellom 5 og 200 mål, så har de større bruk en 
forholdsvis stor prosent av jorda, og andelen har økt 
særlig sterkt den siste tiårsperioden. (Se tabell 5 nes
te side.) I 1959 hadde brukene under 50 mål, som utgjor
de 2/3 av alle bruk over 5 dekar, bare 1/3 av arealet, 
mens bruk på over 200 mål som utgjorde bare 2,7% av bru
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kene, hadde vel 16,7% av jordbruksarealet. I 1969 var 
forholdet at 4% av brukene hadde 20% av all jorda.
TABELL 5: J o sidbAukA asizalot ^ofidzlt ztto.fi b fiukt* tøfifiolA z 

i 1959 og 1969. 11)
19 5 9

Bruksstørreise Antall bruk i 
absolutte tall 
(avrundet)

% av 
alle 
bruk

Jordbruks
arealet i 
tusen da.

% av 
hele 
arealet

5,1-50 dekar 135,800 68,5 3.337,1 33,3
50,1-200 " 57.175 28,8 5.123,9 50,1

200,1-500 " 4.870 2,5 1.373,5 13,7
500,1-1000" 372 0,19 237,1 2,1
Over 1000" 43 0,022 59,2 0,6

5,1-50 "
19 6

88.500
9
57,0 2.554,6 25,9

50,1-200 " 60 c100 38,9 5.329,5 54,0
200,1-500 " 5.800 3,7 1.628,2 16,5
500,1-1000"
Over 1000"

439
57

0,28
0,037 350,1 3,6

Mål* otting og vtfikzltghzt

Målsettingen for norsk jordbruk er slått fast i Stortings
melding nr. 60 av 1950, og gjentatt i nr. 64 av 1963/64. 
Hovedoppgaven for norsk jordbruk "er å skaffe til veie 
de husdyrprodukter samt så stor del som mulig av de plan
teprodukter som vårt folk trenger til sitt daglige behov." 
Dette programmet står mildt sagt i strid med den praksis 
som føres.
Som tidligere nevnt legges det ned pr. dag gjennomsnitt
lig 14 norske gårdsbruk med et areal på mellom 5 og 50 
dekar. Samtidig som prognosene viser at forbruket av for
edlede matvarer vil øke i hvert fall fram til år 2000, 
er den åfiligz nettonedgang i jordbruksarealet på ca.
62.000 dekar. Av det totale jordbruksarealet på ca. 10 
mill. mål (ca. 3% av landets samlede areal) er det en 
bruttoavgang på ca. 100.000 mål pr. år. I hvert av årene 
1965 og 1966 gikk, i følge oppgaver fra Landbruksdeparte
mentet, ca. 25.000 mål til veier og vel 20.000 mål til 
boliger, industri, skoletomter o.l. Ca. 4.000 mål ble 
plantet med skog - resten ble lagt brakk.
De områder som går til veier, boliger, industri osv. er 
den aller beste og mest lettdrevne jorda. Ved at de øko
nomisk dårligst stilte bøndene i utkantområdene på små
brukene tvinges inn til byområdene eser byene utover de
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beste dyrkingsarealene. Matjorda legges under asfalt el
ler betong, den tidligere småbrukeren flytter inn i bo
ligblokken og får arbeid i industrien. Den jorda han 
kunne, ha drevet er for alltid ødelagt. Med den reduksjon 
som er prognostisert, vil Norge få et jordbruksareal på 
ca. 1,6 mål pr. innbygger mot 2,7 mål nå. Sverige har ca.
5 mål, Danmark 6 mål. Norge vil få noe av det laveste 
jordbruksareal pr. innbygger i verden.
En slik asfaltering av dyrkingsjorda ville være i overens
stemmelse med målsettingen for jordbruket dersom Norge 
hadde overproduksjon av matvarer, eller i det minste var 
selvforsynt. Det er vi ikke. Til og med melkeproduksjonen 
er for tiden i enkelte områder av landet i knappeste lag
et for å dekke komsummelkbehovet til alle tider av året.
12) Bare halvparten av matvarene vi bruker, er produsert 
innenlands - 39% er jordbruksvarer, 12% kommer fra fiske. 
Kornvarene, som skaffer ca. 1/4 av energien i maten, er 
i dag så å si utelukkende produsert utenfor landets gren
ser.

Når det gjelder husdyrprodukter, som nå utgjør ca. 30% 
av matvareforbruket målt i kalorier, er dekningsgraden 
langt høyere. Men husdyrproduksjonen baseres i stigende 
grad på importerte forstoffer. I begynnelsen av 50-årene 
utgjorde de importerte forstoffene 10-12% av foret til 
husdyrene, nå utgjør det ca. 25% av totalforet. Det vil 
si en fordobling av forstoffimporten på 15 år. Importen 
av proteinrikt for foregår delvis fra områder der befolk
ningen har utstrakt proteinmangel.

"Norsk sauekjøtt, produsert på norsk timotei og fjell
beite, klarer ikke å konkurrere med "norsk" flesk, pro
dusert bl.a. på jordnøtter fra Vest-Afrika, eller "nor
ske" broilere, produsert av forretningsfolk i Oslos 
forsteder, på grunnlag av proteinkraftfor som ville ha 
virket som medisin på afrikanske unger med kwasiorkhor."
13)

Dette er ikke bare protein-imperialisme, det har også som 
resultat at høyverdig norsk grovfor som det ikke finnes 
alternativ utnyttelse for, blir stående urørt.

Hvem e.i.e.n. josida / Nosige?
Vi har sett at eiendomsretten til jorda har skiftet sterkt 
i løpet av historien, og at det i løpet av det 17. og 18. 
hundreåret stort sett ble selveiende bønder i Norge. Det 
vil si at bonden har stått som formell eier av den jorda 
han dyrker. Men utviklingen er snudd. I 1959 var vel 13% 
av brukene leide bruk, i 1969 var hele 21,4% av brukene 
leid. Fortsatt er altså flertallet av bøndene selveiere.
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Men den formelle eiendomsretten må ikke tas for mer enn 
den er. Vi har tidligere vist hvordan kapitaleiere satt 
med gjeldsbrev på gård og grunn og sikret seg stabil inn
tekt i form av renter og avdrag. Dette gjeldsforholdet 
tildekker den reelle atskillelsen mellom eiendom og bruk* 
kreditor - kjøpmannskapitalist eller finansinstitusjon - 
blir den faktiske eier av jorda når bruket pantsettes.
Bøndenes behov for lånekapital har i hele den nyere his
toria vært sterkt. Helt fra leilendingene tok opp lån 
for å dekke skatteinnbetalingene til jordeierne, og til 
dagens bonde opptar lån for investeringer i bygninger og 
maskiner, har bonden blitt bundet i gjeldsforhold. Vi 
skal senere vise hvordan EEC tar sikte på å gjøre flest 
mulig av bøndene gjeldsavhengige, slik at de sentralt 
kontrollerte finans- og låneinstitusjonene kan regulere 
næringen.

"I hele kapitalismens historie i jordbruket har hypo- 
teksystemet (dvs. pant i fast eiendom), spilt og spil
ler en viktig rolle når det gjelder å drive bønder og 
småbrukere fra gård og grunn. I de fem åra fra 1886-90 
kom den tvangssolgte jord opp i 15,5 mill kr. Fra 1865 
til 1885 økte pantegjelden i jordbruket slik: 1865 - 
180 mill.kr., 1875 - 238 mill.kr. og i 1885 - 300 mill. 
kr. I tidsrommet 1915-26 økte pantegjelden på brukene 
fra 635 til 1296 mill. kr. Det var nesten 2000 tvangs
auksjoner over fast eiendom på bygdene i 1925 mot vel 
700 i 1914. I 1929 var tallet oppe i nesten 4000, og i 
1927 var det 15.600 utleggsforretninger på bygdene, 
verst gikk det ut over småbønder og småbrukere." 14)

Magnus Jensen 15) nevner at gjeldsprosenten (dvs. for
holdet mellom lånegjeld og bruttoformue) blant bøndene 
i 1923 var 45,29, og at halvparten av småbrukerne i øst
landsfylkene i begynnelsen av 1930-årene hadde en gjelds- 
prosent på over 75 - fjerdeparten var insolvente. Kapita- 
listklassen trenger ingen formell eiendomsrett over små- 
bondens viktigste produksjonsmidler - jord, dyr og maski
ner sålenge staten så velvillig med hele sitt juridiske 
apparat sørger for å legitimere gjeldsforholdet og krimi
nalisere dem som bryter låneavtalen og stopper renteinn- 
betalingene. Kapitalisten trenger bare bondens merarbeid 
- for ham er det likegyldig om han er eier av produksjons
midlene eller kreditor. Klasseanalysen av jordbruket i 
seinkapitalismen må ikke baseres utelukkende på hvem som 
eier jord, men også studere gjeldsforholdene sålenge stats
apparatet har valgt å regulere utbyttingen i stor grad 
gjennom ytelse av merarbeid i form av rentebetaling.
Gjeldsprosenten for norske bønder var i 1932 - 45,2, i 
1940 - 40,3 og i 1946 - 20,2. Dvs. at en god del av gjel
da ble nedbetalt under krigen. Men etter krigen har gjel
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da igjen økt sterkt og uopphørlig, slik at gjeldsprosent- 
en i 1968 var 31,0.
TABELL 6: Kjente utlån ttl jondbnuk og 6kogbnuk t milli

onen knonen. 16)

1953 1957 1962 1966 1967 1968 1969
I alt 14 26 1686 2455 3148 3347 3593 3862
Fra for-
retnings-
og spare 1738 1824 1975 2128
banker (52%) (55%) (55%) (55%)

Omkring halvparten av utlånene i 1962 kom fra private 
aksjebanker og sparebanker. I 1965 stammet hele 72% av 
lånekapitalen fra andre kilder enn statsbanker og offen
tlige fonds. Bare rentebesparelsen for de 28% av lånene 
som i 1965 ennå stammet fra statsbanker og offentlige 
fonds, utgjorde 14,8 mill. kr. 17)
TABELL 7: Bnukene6 b enegnede nenteknav pn. dekan og an

tatt nente av egen og lånt kapital. 18)

1915 1920 1925 1930 1935 1940
Rentekrav 
pr. dekar 11,25 20,85 29,51 LOLO00 r—1 16,60 16,25

1945 1950 1955 1960 1965 1968
Rentekrav 
pr. dekar 15,04 15,09 21,42 27,76 34,34 43,0
Renter av 
egen og 
lånt kapi
tal i mill. 
kr. * 96 111,1 183,8 352,6 450,4 559,7
* Renter på lånt kapital utgjorde i 1964 ca. 17% av totalt 
rentebeløp, og steg i 1968 til ca. 21%.

Mens rentekravene sank i perioden 1920 fram til annen 
verdenskrig, og særlig sterkt fra slutten av 20-årene 
og i 30-årene takket være Nygaardsvolds bondesubsidiering, 
steg de meget sterkt i perioden fra 1950 til 1965, og 
stiger fortsatt. Renten av egen og lånt kapital viser 
samme tendensielle utvikling.
Gjeldsbyrde er ikke noe som er særeget for bøndene i sen- 
kapitalismen, men det er viktig å understreke den økende 
forgjeldingen blant en næringsgruppe som har formell eien-
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domsrett til produksjonsmidlene.
Oppgaver over gjeldsfordelingen viser at gjelden er jevnt 
fordelt på alle bruksstørrelser (se tabell 9 lenger fram), 
og vi kan gå ut fra at den vil virke særlig tyngende på 
mindre bruk der det er lite å betale renter og avdrag med. 
Vi skal nå se hvordan inntektene er for bønder med ulike 
bruksstørrelser.

Inntekt* fiotikoldune, t jofidbfLuket

TABELL 8: Samtet asibetd*tnntekt t jotidbKuket (tkke de- 
ilateJit) . 19)

1938/39 1948/49
Total ar
beidsinn
tekt i
mill.kr. 267,6 906,9
Endring <-- x ^s
i prosent 234,0
Arbeids
kraft på 
brukene i
tusen 589,2 514,0
Inntekt 
pr.arbeids
kraft i kr.455,- 1760,-
Endring
i prosent + 287

1954/55

1245,2 
*8,4

428,0

2920,- 
+ 66

1958/59 1964 1969

1083,8 1202,0 1775,0
____J \_________ r________ 7

63'0

384,5 330,0

2825,- 3660,-
? 3,5 + 29,5

Av tabellen ser en at den vesentligste inntektsøkningen 
skjedde i årene fra 1938/39 til 1948/49, og at inntekten 
har steget svært beskjedent i tida etter 1955. Det var 
til og med en nedgang fra 1954/55 til 1958/59. Gjennom
snittlig hadde hver arbeidskraft i jordbruket en inntekt 
på 3660 kroner i 1964, men dette gjennomsnittstallet 
skjuler store ulikheter i inntekt, bl.a. at nettoinntek
ten stiger med økende bruksstørrelse. (Se tabell 9 neste 
side. )
Tabell 9 (neste side) viser at gjennomsnittsgjelda for 
småbrukere med 5,1-20 måls bruk er 19.000 kr., det skal 
betales med årlig inntekt på 8.300 kr. Gjennomsnittsinn
tekt for selveiende småbruker med biyrke er 2.800 kroner 
- han har en gjeld på 8.000 kroner.
Tabell 10 (neste side) viser den stigende lønnsomhet med 
stigende bruksstørrelse.
At de største enhetene er best stilt under kapitalismen
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er ingen overraskelse, heller ikke er det grunn til å und
re seg over at av de 50.000 nordmenn som var antatt i 
jordbruk, skogbruk og fiske i 1962, tjente 32% mindre enn 
4000 kroner om året, og 27% tjente mellom 4 og 8000 kr.
20) Av den gruppe her i landet som har de aller vanske
ligste økonomiske kår, husstander hvor forsørgeren tjener 
under 4000 kroner, utgjør de "selvstendige" i jordbruk 
og skogbruk halvparten av samtlige. 20a)
TABELL 9: Gje.ldtpsiote.nt, lnnte.kt og gje.ld pfi. btiu.ke.fi fioti 

ulike. btiuktttøtitie.lt e.ti t 1 9 6 8. 2 1)

Bruks- 
størrelse 
i dekar

Gjelds-
prosent

Nærings
inntekt 
i 1000 kr.

Gjeld 
i 1000 
kroner

Alle bru 
brukere 31 10,0 21
Selveiere
med bruket 5,1-20 33 8,3 19
som eneste 20,1-50 24 8,7 13
eller vik- 50,1-100 30 14,0 24
tigste le- 100,1-200 34 23,3 49
vevei Over 200 45 35,3 129
Selveiere 5,1-20 23 2,8 8
med bruket 20,1-50 27 4,4 11
som ikke 50,1-100 30 8,1 23
viktigste 100,1-200 32 15,8 57
levevei Over 200 30 18,6 219
Ikke selv- 5,1-20 34 9,8 11
eiere med 20,1-50 20 9,2 7
bruket som 50,1-100 24 15,4 10
eneste 100,1-200 28 23,0 17
el. vik- Over 200 33 31,3 37
tigste
levevei

TABELL 10: Lønntomke.t l fiotikold tit b tiuktt tø titie.lt e. 1 956- 
5 8 (l ktione.fi) . 22)

Bruksstørrelse Driftsoverskudd Famile- 
arb.fortj.

Lønnsevne 
pr. time

Under 50 mål 5.950 4.715 2,09
50 -100 mål 8.500 6.590 2,46
100-200 " 11.420 8.320 2,92
200-300 " 13.920 9.290 3,48
300-500 " 17.070 12.970 4,13
Over 500 " 26.680 15.100 4,40
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PtioZetaK4.é esiZngen av bøndene

Kjennskap til slik statistikk fjerner de fleste mystifi- 
seringer omkring årsakene til "flukten fra landsbygda". 
Det er simpelthen ikke mulig å forsørge en familie med 
en inntekt på 330 kroner måneden. Avfolkingen av lands
bygdene skjer i hovedsak som svar på ren eller relativ 
økonomisk nød.
Avfolkingen av landsbygdene under kapitalismen kan til 
en viss grad hemmes ved "kunstige" inntektsoverføringer 
til jordbruket i form av subsidier. En slik subsidiepoli- 
tikk vil under kapitalismen bare være utstrakt så lenge 
det ikke er mangel på arbeidskraft til industrien. Staten 
som borgerskapets redskap vil sørge for regulering av 
folkeflyttingen til industristedene ved å gjøre jordbruk
et mer eller mindre attraktivt. Kapitaleierne vil stadig 
presse på for å skape en viss arbeidsløshet og dermed 
senking av prisen på arbeidskraft, mens industriarbeider
ne under kapitalismen vil ha fordeler av subsidier til 
jordbruket dersom det hindrer tilgangen på arbeidskraft 
i byene.
Nedenfor er foretatt en sammenstilling av arbeidsløshet
en og subsidiene til jordbruket fram til 1940. 23)

Arbeidsløsheten har i tida etter 1945 variert svært lite 
og vært relativt lav, slik at eventuell sammenheng mellom 
arbeidsløshet og subsidier er vanskelig å tolke. For peri
oden før 1940 ser en imidlertid tre tydelige "topper"
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for arbeidsløshetskurven, i 1921, i 1927 og i 1933. 
Faseforskjøvet 2-3 år senere finner vi tilsvarende tre 
topper på "subsidie"-kurven, i 1923, i 1929 og i 1936.
I perioder med stor arbeidsløshet har staten gitt økt til 
skudd til jord- og skogbruk for å hindre massearbeidsløs
het i byene. Tiltakene har virket et par år senere, og 
arbeidsløsheten er redusert. Kritikken mot subsidiepoli- 
tikken har tiltatt blant industriborgerskapet som ønsker 
lavere pris og større tilbud på arbeidskraft i byene, 
tilskuddene til bygdene er igjen redusert med ny fraflyt
ting og tiltagende arbeidsløshet som resultat. Særlig 
viktig har nok dette forholdet vært midt i 30-årene, da 
Nygaardsvold-regjeringen foretok en drastisk økning av 
støtten til bondebefolkningen, bl.a. med opprettelse av 
såkalte "Nygaardsvold-bruk". At denne inntektsoverføring
en under kapitalismen også er til industriarbeidernes 
fordel ved at prisen på arbeidskraft øker med redusert 
tilbud har vi vært inne på tidligere.
Men subsidiepolitikken har på ingen måte klart å hindre 
avfolkingen av bygdene.
TABELL 11: Folkemengden l joAdbAuk og 6kogbA.uk.

Absolutte tall% av folkemengden
1930 838.200 29,8 
1946 784.000 24,8 
1950 712.700 21,7 
1960 546.800 15,2

TABELL 12: Paogno6tl6 eAt utvikling faoA yAke6befiolknlngen 
l JoAdbAuk og deAe6 andel av 6amlet yAke6be- 
fiolknlng (de ab6olutte tall l 1 000) 24)

1950 1960 1975 1985 2000
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
tall tall tall tall tall
250,5 18,5 188,4 13,4 122,5 7,6 92,6 5,3 61,2 3,1

Dersom prognosen slår til, vil bosetting i bygdene bli 
umulig.
Yrkesbefolkningen i jordbruket, som i Norge omkring 1800 
utgjorde ca. 80% av yrkesbefolkningen i hele landet, er 
allerede redusert til ca. 13%, særlig sterk har nedgang
en vært de siste 20 årene. Samtidig har gjennomsnittsalde 
ren i jordbruket steget. I 1939 var den 39 år, i 1950 var 
den 43 år, og nå ligger den rundt 55 år. Det vil si at 
det er ungdommen som først og fremst har forlatt lands
bygda .
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Familieforetaket har en dominerende stilling i norsk jord
bruk - det er lite lønnsarbeid. Det blir mer og mer sjel
den med fast gårdsarbeider på gårdene, men det er ulikt 
fordelt på de forskjellige bruksstørrelser. Brukene under 
100 mål, som utgjør hele 90% av alle bruk over 5 mål, had
de i 1960 4% av lønnsarbeiderne, mens brukene over 200 
mål, som utgjør bare 2% av brukene, hadde 36,5% av lønns
arbeiderne. Den kapitalistiske jordbruksdrift finner vi 
først på bruk over 500 mål, og disse bruk (bare 0,2% av 
samtlige) hadde 10% av lønnsarbeiderne.
En bør merke seg at jordbrukspolitikken i EEC går ut på 
å "legge forholdene til rette" for kapitalistisk fabrikk
drift i jordbruket, slik at en kan vente økende antall 
lønnsarbeidere i jordbruket. Disse vil bli rekruttert 
fra nåværende småbønder og småbrukere, som vil få "valg
et" mellom å bli industriproletarer eller jordbrukspro- 
letarer. Under kapitalismen

"ligger forskjellen mellom utbyttingen av bøndene og 
utbyttingen av det industrielle proletariat bare i 
formen. Utbytteren er den samme: kapitalen. De enkelte 
kapitalister utbytter de enkelte bønder ved pantelån 
og åger, kapitalistklassen utbytter bondeklassen ved 
statsskattene." 25)

Fra 1948 til 1966 har ca. 95.000 familiemedlemmer forlatt 
jordbruket, i samme tidsrom ble antallet av fremmed ar
beidshjelp redusert med ca. 41.000 arbeidere. Den over
veiende del av familiemedlemmene er absorbert av industri, 
anleggsdrift og serviceyrker osv. som lønnsarbeidere. De 
er blitt proletarisert, mens det avtrappende landbruks- 
proletariat bare har gått ovzn. til en annen del av arbei
derklassen, f.eks. industriproletariatet.
Alt i alt har det foregått en tiltagende og omfattende 
proletarisering av norske bønder og småbrukere etter kri
gen. De problemer det har ført med seg med hensyn til 
boligmangel, pendling osv. skal ikke tas opp her.
De småbøndene og småbrukerne som velger å bli i jordbruk
et, har heller ikke unngått proletariseringen. Stadig 
flere av jordbrukerne blir lønnsarbeidere ved siden av. 
Mange brukere går over til heldagsarbeid i industribedrif
ter eller byggeplasser og arbeider på bruket om kveldene 
og i helgene. Over halvparten av brukene (54%) under 50 
mål ble drevet som biyrke i 1969. Småbrukerne er halvpro- 
letarer som sokner mer til arbeiderklassen enn til bønde
ne. Bare 25% av bøndene på bruk under 50 mål hadde bruket 
som hovedyrke i 1959, og selv for større bruk var tenden
sen stigende når det gjaldt å ha jordbruk som biyrke.
Denne utviklingen røper først og fremst bøndenes vanske
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lige økonomiske situasjon. De tvinges over i lønnsarbei
dernes rekker uansett om de forlater bruket eller ikke.

MzkansLAesLZng, konkuA/ianAZ og " t>th.uktux£vidKlng tr

Produktivkreftenes utvikling har medført at avkastningen 
pr. dekar i jordbruket har steget sterkt i årene etter 
krigen. Ikke bare har innføring av maskineri ført til at 
samme produktraengde i dag fåes med mindre manuell arbeids
kraft på kortere tid enn for 25 år siden, men utvikling
en av nye husdyrraser og plantesorter og den stadig stør
re bruken av kunstgjødsel, sprøytemidler osv., har gjort 
avlingene rikere og større. I perioden 1952-1968 steg 
produksjonsvolumet i jordbruket med vel 50% til tross 
for at arbeidsstyrken ble redusert med ca. 40% i samme 
periode.
Etterspørselen etter de fleste jordbruksprodukter er re
lativt uelastisk, dvs. at omtrent samme kvantum vil bli 
solgt uansett pris. Dette har i Norge medført regional 
"overproduksjon" av enkelte jordbruksprodukter, særlig 
melkeprodukter 26) til tross for at antall bruk og kyr 
er redusert sterkt de siste årene. Tallet på kyr viste 
en nedgang på 23% fra 1949 til 1959. De siste årene har 
antall melkekyr gått ned med ca. 15.000 pr. år. Gjennom- 
snittsytelsen pr. ku er imidlertid mer enn fordoblet i 
etterkrigstiden. Denne biologiske rovdriften skal vi kom-^ 
me tilbake til.
Innføring av ny teknologi har i det hele økt produktivi
teten - og den fabrikkmessige jordbruksproduksjon viser 
seg mest "lønnsom" under kapitalismen. Den konkurrerer 
ut de mindre familiebrukene, presser prisene ned og etter
later mye jord som må forlates. Samtidig fører mekanise- 
ringen under kapitalismen til betydelig utvikling av sam
funnsmessig (Vib ZsLdA dullng ♦
Konkurransen i jordbruket foregår imidlertid ikke bare 
mellom produsentene innenlands. Norske bønder konkurrerer 
også med utenlandske bønder, og fabrikkdrift i utlandet 
presser ned prisene og gjør norske produkter ulønnsomme 
selv på det norske markedet. Knapt noen annen produksjon 
er så avhengig av klimatiske, geografiske og arronderings- 
messige forhold som jordbruket. Her vil norske bønder 
stille med stort handicap i forhold til bøndene ellers i 
Europa. "Ikke i noe land i Vest-Europa er de naturgitte 
forhold årsak til så begrensede produksjonsvalg i jord
bruket som i Norge." 27) Den maksimale avkastning pr. 
mål i jordbruket i EEC-landene er fra naturens side be
tydelig større enn i Norge, samtidig som driftsforholde
ne er enklere. For å beskytte norsk jordbruk har staten 
innført importbegrensninger og toll, men det er nettopp
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oppfatningen av det "irrasjonelle" i slike forbud som er 
en av drivkreftene bak EEC's frihandelspolitikk.
Vi har tidligere kalt s tfiuktuKfias j o nails zsilng en med dens 
rette navn: kapitalistisk konszntKas j on. Når godseier 
Treschow bygger fabrikkfjøs med plass til 400 kyr og med 
produksjon av to millioner liter melk i året, og med uten
landsk produsert kraftfor som den vesentligste foringen, 
da kalles dette rasjonell drift, og ses på som et nyttig 
bidrag til den nødvendige strukturrasjonaliseringen. Men 
langt viktigere enn å betegne driften som "rasjonell", 
er det å se at dette utslaget av kapitalkonsentrasjon i 
jordbruket undergraver næringsgrunnlaget for småbrukerne 
og legger bygdene øde. Det er bakstreversk å gå imot en
hver teknologisk utvikling i jordbruksproduksjonen, men 
det er ikke reaksjonært å gå imot kapitalistisk spekula
sjon i jordbruksnæringen. Det er ikke maskineriet selv 
som må bekjempes, men den kapitalistiske utnyttelse av 
det. Det EEC bevisst legger opp til, er gårdsdrift av 
den typen Treschow og enkelte andre kapitalister danner 
unntak med i Norge. Det vil bli regelen i EEC.

Vko dus <ints amvl^kzm

Omsetningsloven for jordbruksprodukter som ble vedtatt i 
1930 hadde som formål å "fremja omsetnaden av norske land
bruksvarer gjennom samyrke". Samvirkeorganisasjonene har 
vært av stor betydning for jordbruk og samfunn i de mer 
markedsfjerne strøk, og det er sannsynlig at store områd
er allerede ville ha vært fraflyttet dersom det ikke had
de vært for landbruksorganisasjonenes virksomhet. Produ- 
sentsamvirket har hatt både en økonomisk og en sosial 
funksjon. Samvirkene har hatt som oppgave å forhindre 
forskjell mellom små og store, nære og fjerne bruk, og 
har utvilsomt hatt en regulerende funksjon. Organisasjon
ene har foretatt sesongmessig og geografisk utjamning, 
prisutjamning og gjennomført andre markedsregulerende 
tiltak. Gjennom desentralisert oppbygging og god medlems- 
kontakt har samvirket delvis oppnådd at produsentene har 
betraktet organisasjonene som en del av deres egne be- 
drifter.
Men i det siste 10-året har organisasjonene merket til
stramningen i kapitalismen på landsbygda. Samvirkene har 
følt seg tvunget til etter hvert å prioritere mer og mer 
den økonomiske sida på bekostning av den sosiale. Samvir
kene har lagt større vekt på rene økonomiske resultater. 
Følgen har bl.a. vært svekket oppslutning fra de av med
lemmene som mest har trengt organisasjonene, og samvirke
ne er mer eller mindre overtatt av dem som vil prioritere 
spesialiseringen, "rasjonaliseringen" og konkurransen.
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"En kan like det eller ikke, men meget tyder på at pro
dusentorganisasjonene i fremtidens konkurransesamfunn 
må basere sitt opplegg på mer ren-økonomiske betrakt
ninger." 28)

Dette er en nøktern iakttakelse. Dermed står de "små og 
markedsfjerne produsenter" uten noen organisasjon som vil 
ivareta deres interesser.
Med svekket oppslutning blant en raskt minkende bondebe
folkning vil også bondeorganisasjonenes innflytelse i 
samfunnet reduseres. Som et symptom på bøndenes relativt 
dårligere økonomiske og sosiale situasjon kan tas forhol
det mellom produsentprisen og konsumentprosen på jordbruks 
varer. I diagrammet nedenfor er vist forholdet for melk, 
som uten sammenlikning er det viktigste produktet i norsk 
jordbruk, særlig for de mindre og avsidesliggende brukene. 
29)

Vridningen i forholdet mellom produsent- og konsument- 
priser på melk skriver seg først og fremst fra nedtrap
pingen av melkesubsidiene og i noen grad fra at mellomled
dene (meierier og omsetningsledd) legger beslag på en 
stadig større del av den prisen konsumentene betaler for 
melka. Fra 1960 til 1970 økte produsentprisen på melk med 
bare 26%, mens konsumentprisen i samme tidsrommet økte 
med hele 103%. Denne prisforskyvningen rammer to befolk-
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ningsgrupper: på den ene siden flertallet av de norske 
bøndene og samtlige småbrukere som har melkeproduksjon 
som viktigste levevei, og på den andre siden alle norske 
arbeiderfamilier som har melk som en av de viktigste er- 
næringskilder.

Bøndenes levestandard kan også uttrykkes ved primærpro- 
duktenes pris i forhold til industrivarer. Særlig illus
trerende er det å sammenlikne hvor store mengder jord
bruksprodukter som er nødvendig for å kjøpe landbruks- 
maskiner. En slik sammenlikning kan foretas ved hjelp av 
prisindekstall for ulike varer.
TABELL 13: PnT6 utvTklsCng zn fion noe.n jOA.dbn.uk6 vanzA og

Tndu^tnTvamn fina. 1 965 ( = ba6T.6dn) tTl 1 969 . 30}

1966 1967 1968 1969
Melk 103 104 109 112
Kjøtt 103 108 109 110
Bygninger 
Maskiner og

106 110 117 122
redskaper 105 114 119 124

Tallene avslører at bøndene i 1969 måtte produsere i ov
erkant av 10% mer melk og kjøtt for å kjøpe samme mengde 
landbruksmaskiner og redskap som i 1965. Det trengs lit
en fantasi for å forestille seg hvordan de norske bønde
nes situasjon vil være i 1980 hvis denne trenden ikke ba
re varer ved, men forsterkes - noe som må skje dersom 
Norge blir medlem av EEC.
Bøndene i Norge er prisgitt det sosialdemokratiske stats
apparatet som på vegne av kapitalen satser på en "løsning 
av jordbruksproblemene" gjennom medlemskap i EEC. Før vi 
ser på jordbrukspolitikken i Fellesmarkedet skal vi bare 
minne om at det dreier seg ikke bare om eksistensen til 
de "små og markedsfjerne", men om livsmiljøet og livsgrunn
laget til de ca. 40% av den norske befolkning, dvs. 1,5 
millioner mennesker, som bor i spredtbygde strøk.

LANVBRUKSPO L1T1KKEN I EEC 
Pomatnaktate.n6 mål6 dttlng

Gjennomføring av felles landbrukspolitikk har vært en av 
de viktigste oppgavene for EEC. Et eget avsnitt i Roma
traktaten, som ble undertegnet 25.3. 1957, handler om 
landbruket. Viktigst er artiklene 38 og 39. I art. 38 
slås fast at det skal være felles marked og handel for
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landbruksvarer og fisk, og det må "utformes en felles 
landbrukspolitikk for medlemsstatene". Virkemidlene og 
målsettingen for den felles landbrukspolitikken er summert 
i art. 39. Den lyder:

1. Den felles landbrukspolitikk har til formål:
a) å øke produktiviteten i landbruket ved å fremme tek

nisk fremskritt, ved å sikre både en rasjonell ut
vikling av landbruksproduksjonen og ved en optimal 
utnyttelse av produksjonsfaktorene, særlig arbeids
kraften,

b) å sikre på denne måte landbruksbefolkningen en rime
lig levestandard, særlig ved økning av den individu
elle inntekt til de personer som er sysselsatt i 
landbruket,

c) å stabilisere markedene,
d) å garantere sikre tilførsler,
e) å sikre rimelige priser ved leveranser til forbruk

erne.
2. Ved utformingen av den felles landbrukspolitikk og 

de spesielle fremgangsmåter som denne kan innebære, 
skal det tas hensyn til:

a) landbruksnæringens særlige karakter som følger av 
landbrukets sosiale struktur og den strukturelle og 
naturgitte forskjell mellom de forskjellige land
bruksområder ,

b) nødvendigheten av å gjennomføre den ønskelige til
passing gradvis,

c) den kjennsgjerning at landbruket i medlemsstatene 
utgjør en sektor som er nær knyttet til økonomien 
som helhet.

Artikkel 39 er av professor i landbruksøkonomi N.L.H., 
Sigmund Borgan, treffende karakterisert som "en samling 
ønsker som ikke på noe vis er forenlig med hverandre."31)
Målsettingen for jordbrukspolitikken gir skinn av å være 
fri-konkurranse, liberalistisk kapitalisme. I realiteten 
tar en sikte på organisert monopolkapitalisme der jord
bruket skal drives som industri eller fabrikkdrift. Hoved
vekten er lagt på det som kalles "mer effektiv produksjon 
med rasjonell utnyttelse av ressurser" og "Strukturrasjo
nalisering betraktes som det viktigste middel til å frem
me effektiviteten i produksjonen". 32)
Selv om det bærende prinsipp i EEC's jordbrukspolitikk 
var, som det norske Markedsutvalget mener, "at produksjon 
og omsetning tilpasser seg på grunnlag av fri konkurranse 
innen Fellesskapet", så hadde ikke fremtiden vært lysere 
for den norske bonde. Forutsetningen for fri-konkurranse 
er at det "ikke nyttes tiltak som hindrer den naturlige 
tilpasning av produksjonen eller som virker forstyrrende
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på konkurransen." 32)
Med et slikt utgangspunkt, som er akseptert av de som 
forhandler, er konsekvensen av eventuelt norsk medlemskap 
enkel å forutsi. En trenger ikke være jordbruksfagmann 
for å innse at det forsprang Nordsjøkysten og Frankrike 
- noen av verdens beste jordbruksområder - har fra natur
ens side, aldri kan innhentes av norske jordbrukere.
Forsøkene på å oppnå evigvarende særordninger må oppfat
tes som ønske om å få dispensasjon fra kapitalismens ut
vikling. En slik overenskomst med kapitalismen er ikke 
bare umulig, den er også uforenlig med medlemskap på 
Roma-traktatens premisser. Der heter det i art. 92:

1. Bortsett fra de unntak som er fastsatt i denne Trak
tat, er statsstøtte eller støtte gitt av statsmidler i 
hvilken som helst form, som forrykker eller truer med 
å forrykke konkurransen ved å begunstige visse foretak 
eller produksjonen av visse varer, uforenlig med det 
felles marked i den utstrekning den påvirker samhande
len mellom medlemsstatene.

Ingen av de unntak som nevnes i traktaten gir muligheter 
for annet enn tidsbegrenset støtte til norsk jordbruk, og 
slike særvilkår kan bare innvilges ut fra sosiale vurde
ringer ("hvor levestandarden er usedvalig lav eller hvor 
det er alvorlig underbeskjeftigelse", art.92) I og med 
forhandlinger med sikte på fullt medlemskap har den nors
ke regjering akseptert Romatraktaten, og i Markedsutvalg- 
ets 2. rapport sies det at "det må regnes med at offent
lige tilskott blir utelukket som er knyttet til produkt
er og produksjonsmidler eller som på annen måte har en 
slik karakter at de kan forvri konkurranseforholdene".32) 
Eller, for å si det med den norske ambassaderåd i Brussel 
"...all direkte prisstøtte er forbudt idag. Konkurransen 
skal være fri og uhindret ..." 33) Dvs. storbøndene i de 
rike jordbruksstrøk skal utkonkurrere bøndene i utkant
strøkene "fritt og uhindret". Men om statsstøtte og sub
sidier ikke kan gis, så skal kreditten utbygges. Finans
institusjonene presser på for å få renteinntekter av lån 
til bønder med fast eiendom, og private lån er et av de 
virkemidler som vil stå åpne for støtte til utvikling av 
jordbruket. I realiteten betyr dette ikke annet enn at 
bøndene vil bli mer forgjeldet og avhengig av banker og 
lånebyråer. Staten sikrer seg dessuten et enkelt middel 
til kontroll over bøndene, ved å avgjøre hvem som skal 
få garanti og gis lån. Vi skal senere beregne hva forbud
et mot statsstøtte betyr økonomisk, foreløpig kan vi re
ferere Knut Eldjarns konklusjon:

"En samordning av Norges jordbrukspolitikk med EEC-lan- 
dene på Romatraktatens grunn vil umiddelbart føre til
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at 90% av de bruk som eksisterer i dag må nedlegges." 
34)

Romatraktatens jordbruksmålsetting ble i 1960 supplert 
med 10 grunnprinsipper for den felles landbrukspolitikk:

1. Landbruksnæringen må utvikle seg i takt med de and
re næringer.

2. En felles landbrukspolitikk skal innebære fri omset
ning av landbruksvarer innen Fellesskapet på samme 
vilkår som i et nasjonalt marked.

3. Den felles landbrukspolitikk skal utvikles gradvis, 
og det skal tas hensyn til Fellesskapets generelle 
økonomiske og sosiale utvikling.

4. Den felles landbrukspolitikk skal føre til oppfyllel 
se av målsettingen i traktatens artikkel 39, og det 
skal være nøye forbindelse mellom politikken for 
strukturforbedring, markedsføring og handel.

5. Den felles landbrukspolitikk skal sikre landbruks- 
produsentene samme garanti for sysselsetting og le
vestandard som den de har hatt ved den nasjonale 
politikk.

6. Fellesskapets politikk for handel mellom medlems
landene skal sikre fordelene ved det større marked 
og beskytte mot konkurranse fra tredje land, samti
dig med at de nødvendige handelsforbindelser med 
tredje land opprettholdes.

7. Det skal skapes et felles prisnivå for landbruksva
rer.

8. En felles politikk for samhandel innen EEC skal ska
pe likevekt méllom tilbud og etterspørsel, innbefat
tet eksport og import, og sikre en rimelig inntekt 
for yrkesbefolkningen i landbruket.

9. De ulike konkurransevilkår som er et resultat av for 
skjellig landbrukspolitikk, må utjevnes i fellesskap

10. Strukturforbedringstiltak bør koordineres.
Punktene skal ikke gjennomgås i detalj, men på bakgrunn 
av det som foran er skrevet om den norske bondens utvik
ling, er det en mager trøst å få garantert i pkt.5 at 
bøndene skal sikres samme levestandard som de har hatt 
ved den nasjonale politikk. Typisk for den norske små
bonden og småbrukeren er jo hans økonomisk dårlige og 
stadig dårligere stilling. Forskjellen mellom jordbruks
politikken i EEC og i Norge er først og fremst kvantita
tiv ikke kvalitativ. Kapitalismens ubønnhørlige krav om 
profitt og konsentrasjon er begge steder den grunnleggen
de drivfjær, og anden. kapitalismen vil Norge på lengre 
sikt ende med alle småbøndene i byene selv om vi står 
utenfor EEC. Dette er selvsagt ikke noe argument fion. til
slutning til EEC - men det utpeker bøndenes og arbeider
nes felles og virkelige motstander - kapitalen.
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Inntektsmålsettingen går som en rød tråd både gjennom 
norsk og felles-europeisk jordbrukspolitikk. Stortingets 
landbrukskomité formulerte målsettingen slik: "Nettoinn
tekten pr. årsverk .., bør ligge på et nivå som minst 
svarer til den årslønn voksne menn i gjennomsnitt oppnår 
i rasjonelt drevet industri." Målsettingen er den samme 
som finnes i traktatens art. 39.1.b, og uttrykker det som 
står i Libertas* Julehefte og Markedsutvalgets rapport 
nr.II: "Målet er maksimal velferd for hele befolkningen." 
Presiseringen av ✓cttntefc£6målsettingen røper imidlertid 
også industrikapitalismens behov for konsumenter. Bøndene 
skal få økt kjøpekraft for å forbruke det som deres tid
ligere yrkesbrødre etterhvert kommer til å produsere som 
industriproletarer. For å fremme inntektsmålsettingen 
bruker EEC som middel "økning av landbrukets produktivi
tet", 32) dvs. å avskaffe halvparten av bøndene.

Man* holt-plan nti. 1

Sicco Mansholt 1), medlem av Kommisjonen og ansvarlig 
for landbrukspolitikken, la i 1960 fram et endelig for
slag til felles landbrukspolitikk, Mansholtplan 1. Der 
foreslås en felles omsetnings-, struktur-, handels- og 
sosialpolitikk, og det gis detaljerte regler for hvordan 
samhandelen og det felles marked skal organiseres og ad
ministreres. Det var stort sett byråkratiske innlednings- 
manøvre som hadde liten virkning på kort sikt. Utover i 
begynnelsen av 60-årene vedtok Rådet etter hvert resolu
sjoner som konkretiserer målsettingen og setter Mansholt- 
planen ut i livet. 20.des. 1960 ble det vedtatt et import- 
avgiftssystem som skulle verne EEC mot "billige" varer på 
verdensmarkedet. Avgiftene skulle brukes til finansiering 
av den felles landbrukspolitikken. Den variable importav
giften ble satt lik differansen mellom terskelpris (den 
pris importvaren må ha for ikke å true den pris en har 
som mål å få (målprisen) innenfor EEC), og den pris varen 
hadde i eksportlandet. (Terskelpris t cif-pris). Bak av- 
giftsvernet opprettes det gradvis felles markedsordning
er, der den frie prismekanismen til slutt skal få virke 
etter en overgangsperiode med felles prisnivå. De ulike 
prisene i de forskjellige land skulle nærme seg hverandre, 
og det ble etablert et komplisert system med avgifter, 
slusepriser, intervensjonspriser, målpriser, terskelpri
ser, orienteringspriser, referansepriser osv.
Som eksempel på hvordan prissystemet var tenkt, skal 
skjematisk gjengis systemet for korn (Alle priser uttryk
kes i Fellesskapets felles regneenhet (r.e.) hvis verdi 
karakteristisk nok uttrykkes ved 1 USA-dollar).
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EEC’S A. Skjematisk fremstilling av prissystemet for korn i det
grense

• endelige felles marked.

terskelpris

Importavgift

cif-pris
(verdensmarked)

Basis
målsettingspris

t
hovedforbruks- markedsfjernere områder
marked

Basis målsettingspris på illustrasjo
nen, er den ønskelige leveringspris til engroshan
delen i det marked som har det største under
skudd på korn. For det nåværende EEC er valgt 
Duisburg i Tyskland. Etter hvert som produsen
tene befinner seg fjernere fra Duisburg, oppnår 
de gradvis lavere pris på grunn av fraktkostna- 
dene inn til Duisburg. Det er derfor fastsatt se
kundære markeder med avledede målset- 
tingspriser som er lavere enn basis mål
settingspris. For å forenkle systemet, er de sekun
dære markeder ikke bare en bestemt markeds
plass, men større regioner hvori leveranseprisene 
fra produsent er ens.

Hvis markedsprisene skulle synke så meget at 
de kommer ned påintervensjonsprisene, 
skal offentlig utpekte organer foreta støtteopp- 
kjøp for å trekke varer ut av omsetningen. Det 
er fastsatt intervensjonspriser både for basis mål-

settingspriser og for de avledede målsettingsp 

ser.
Det er fastsatt en felles terskelpris. I 

gangspunktet er at den skal være høy nok til 
beskytte basis målsettingspris i Duisburg, og b 
m.a.o. basis målsettingspris minus fraktkostnad 
fra nærmeste havn, dvs. Rotterdam.

Importkornet leveres til EEC-havnene til c 
priser, og blir pålagt importavgifter sc 
til enhver tid skal bringe importkornets pris o 
til terskelpris.

Den importavgift som fastsettes for Rotterda 
gjelder samme dag for alle EEC’s importhavr 
og grensetollsteder. Importavgiften er beregr 
for gjennomsnittlige kornkvaliteter. Den er deri 
prosentvis lempeligere for de bedre enn for 
lavere kvaliteter. Dette for å beskytte EE( 
egen produksjon som er av lavere og midle 
kvalitet.

Intervensjonsprisen - det vil si den prisen som var ga
rantert produsentene og som ville bli sikret ved at offent 
lige organer kjøpte varene til denne prisen, lå ca.7% un
der målprisen. Intervensjonsprisene skulle komme til å 
spille en betydelig rolle i tiden som fulgte.
Samtidig med fastsettelsen av markedsordningene, ble det 
vedtatt å opprette et Landbruk*fiond.35) Fondet skulle 
finansiere markedsordningene og eventuelle strukturtiltak 
av mer sosial karakter. Medlemslandene skulle bidra til 
fondet etter en bestemt fordelingsnøkkel og med en økende 
andel av importavgiftene. Resultatet har hittil vært at 
jordbruksfondet har slukt enormt med penger, og det ser 
ikke ut til at noe tak er nådd. Det aller meste har gått
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med til oppkjøp av overskuddsvarer til intervensjonspris. 
Svært lite har gått til utviklings- eller strukturtiltak, 
noe tabellen nedenfor antyder.
TABELL 14: Samlet ovzAAikt ov&A bzvZlgnTngza fiAa Land- 

b/iukA fiondet {mZ£Z. A. e. ) .
Bevilgning 
til markeds
regulering

Bevilgning 
til utvik
lingstil
tak

Bevilgning 
til spesi
elle kom
pensasjoner

Sum

1962/63 28,7(a) 9,1(a) - 37,8
1963/64 50,7(a) 17,1(a) - 67,8
1964/65 159,9(a) 54,6(b) - 214,5
1965/66 238,6 (a) 80,0(b) - 318,6
1966/67 370,4(b) 123,5(b) - 493,9
1967/68 1.039,1(b) 285,0(c) 208,3 1.532,4
1968/69
2.halvår

1.642,6 (b) 285,0(c) 140,3 2.067,9
1969 1.631,6(b) 142,5(c) 69,3 1.844,4
1970 2.369,8(c) 285,0(c) - 2.654,8
1971 2.346,5(c) 285,0(c) - 2.631,5
1972 2.470,0 (c) 285,0 (c) - 2.755,0
(a) Endelige tall.
(b) Midlertidige tall.
(c) Budsjettall som påregnes endret som følge av Råds

vedtak av 25.mars 1971.

I 1967-68 finansierte importavgiftene bare ca.40% av Fon
dets utgifter, og andelen synker. De direkte bidragene 
fra medlemslandene til Fondet er sterkt stigende, og sær
lig Vest-Tyskland har stort netto tap på jordbrukspoli
tikken. Frankrike og Italia har hatt netto fortjeneste 
av Fondet, og i 1967 fikk Italia f.eks. 50 av de 80 mil
lionene som gikk til utviklingstiltak. Men 80 millioner 
er som en dråpe i havet.
Det var under hardt press fra vesttyskerne, og mot fransk 
ønske at korn- og melkeprisene i 1964-66 ble satt så høyt 
at de krevde meget store støttefinansieringer for å kunne 
holdes. Hovedgrunnen til de relativt høye prisene var den 
vest-tyske regjeringens redsel for å miste bøndenes stem
mer. "Uheldigvis" utgjorde småbøndene en stor del av be
folkningen i EEC-landene.36) De virket som en sterk 
pressgruppe og nektet å gå med på prisnedsettelser. Mål
prisen ble derfor satt i nærheten av maksimal pris innen
for EEC, - noe som medførte at bøndene særlig i Frankrike 
og Italia fikk bedre betalt for sine produkter enn tid
ligere, - og i tillegg var de garantert avsetning av alt 
de produserte til intervensjonspris.
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Følgen var at bøndene i alle EEC-land for alvor begynte 
å produsere melk og korn, - uten hensyn til om det ble 
konsumert. Staten hadde forpliktet seg til å kjøpe det 
som ikke ble konsumert. Resultatet ble gigantisk over
produksjon:

"Situasjonen var absurd. Store overskuddslagre av hvete 
økte p.g.a. de høye prisene som ingen kunne redusere, 
og det førte til kronisk underskudd av dyrefor, mais 
og bygg. Bonden, som vet han får mer for et kornslag 
det er alt for mye av enn ett det er behov for, fort
setter å bidra til overskuddet, og tjener penger på 
det." 37)

Men støtteoppkjøpene, som i realiteten har virket som pen
gebidrag til bøndene, har ikke som forutsatt redusert inn
tektsforskjellen mellom bonde og industriarbeider. Tvert 
imot har forskjellen blitt stadig større. I 1968 sank 
gjennomsnittsbondens kjøpekraft med nesten 4%.38) Videre 
var småbøndene av naturlige grunner svært misfornøyd med 
at subsidiene var lagt på produktet og ikke på produsent
ene. I stedet for å jevne ut den sosiale og økonomiske 
ulikheten blant bøndene, så økte avstanden - storbøndene 
fikk relativt mer av innkjøpsstøtten.
Bøndene hadde gjennomskuet Landbruksfondets logikk: økte 
prisene - økte bøndene produksjonen, sank prisene - pro
duserte bøndene mer for å kompensere for prisfallet. Slik 
virket byråkratenes påfunn. Den sentralistiske interven
sjon på et kvasi-liberalistisk kapitalistisk marked av
slørte ubønnhørlig sin utilstrekkelighet. Den politiske 
linje som seiret i Brussels byråkrati slo fullstendig 
feil i praksis.
Fra å være en av de viktigste oppgavene i EEG utviklet 
den felles jordbrukspolitikken seg til å bli det domine
rende problem, - både økonomisk og politisk. Omfanget av 
vanskelighetene illustreres ved at jordbruket i 1969 be
slagla 95% av EEC's totale utgifter. 39) Det er ingen 
overdrivelse å si at EEC's framtid avhenger av om land- 
bruksproblemene kan løses. De norske sjansene for "gunst
ige særvilkår" blir ikke større sålenge EEC har mer enn 
nok av jordbruksproblemer på forhånd, og i EEC forsøker 
en å løse problemene nettopp ved å avskaffe den type små- 
bruksdrift som er karakteristisk for norsk jordbruk, og 
som av mange ønskes opprettholdt.

Ovzsla kudd^lagsiene.

Overproduksjonen av landbruksprodukter som følge av den 
felles prispolitikken og markedsordningen i EEC illustre
res ved følgende tall 40):
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196 7:
Kom

Smø/i
Sukke/c:

F jz/ifie:
Svine
kjøtt :

Overskudd av EEC-dyrket hvete: 6 mill. tonn. 
Overskudd av EEC-dyrket bygg: 1,5 mill. tonn. 
Lageret av smør var på ca. 150.000 tonn. 
Overproduksjonen var på 1 mill. tonn. Produksjon
en var 14% større enn forbruket.
Produksjonen av broilere økte raskere enn avset
ningsmulighetene .
Produksjonen overstiger omtrent hvert annet år 
konsumet. Vanskelighetene som oppstår av den grunn 
er ikke en direkte følge av den felles landbruks
politikk, "men den friere handel har forsterket 
dem i de områder som står markedsorganisatorisk 
svakt".

7 96 8 :
Kom : Overskuddene av mais og vanlig hvete økte.
Melk : Lageret av skummet tørrmelk: 250.000 tonn.
Smø/t : I kjølelagrene ligger 300.000 tonn smør. Lagrings- 

kostnadene for smør pr. kilo var omtrent den sam
me som prisen for ett kilo ferskt smør på verdens
markedet. Råd fra tysk melkeindustri: "Bøndene i 
utkantstrøkene får statsstøtte til å installere 
rørsystem som fører kumelka direkte i kloakken.
Det vil være den billigste og ærligste løsningen 
på overflodsproblemene."

Sukke/i: Selvforsyningsgrad 117%. Lager på 1,2 mill.tonn. 
F/iukt
og g/iønn-
6 ake/1 : Preget av permanente overskudd for produkter som 

epler, pærer og ferskener, og mer eller mindre 
regelmessige sesongoverskudd for grønnsaker. Fra 
juni til desember var overproduksjonen 542.355 
tonn.

1 969 :
Kom : Ifølge Kommisjonen var det ved inngangen til mar- 

kedsåret 1969-70 lagret omkring 8 mill.tonn van
lig hvete. Det svarte til ca. 25% av den totale 
avlingen. I Tyskland ble lagersituasjonen så pre
kær at lagerplass for korn måtte leies utenfor 
landets grenser. Kornlageret i EEC ville fylle et 
jernbanetog som strakte seg fra Narvik til Nige
ria.

Melk : Overskuddslager av skummet melkepulver: 349.000 
tonn.

Smøsl : i oktober 19 6 9 var overskuddslageret av smør
400.000 tonn. (Omkring det dobbelte av vekten til 
hele den norske befolkning). Alle Europas kjøle- 
lager var overfylt. Det var et smørberg i Europa.
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Lagerprognosene for årene fremover var: 1970: 
500.000 tonn, 1971-72: 750.000 tonn. Mansholt: 
"Hvis noe ikke gjøres flyter smøret ut på gatene"

Jordbrukspolitikkens "far" innså selv fallitten. Etter 
10 års aktiv markedspolitikk sier Mansholt: "Hvis noe 
ikke gjøres..." Krisen var åpenbar også for dem som hadde 
skapt den. Hva blir gjort med de enorme lagrene av over- 
skuddsmatvarer? EEC valgte to metoder: Dumping på verdens 
markedet og destruksjon.

Vamping

Store deler av Landbruksfondets midler er blitt brukt til 
eksportsubsidier: i 1962/63 - 77,3%, i 1963/64 - 81,8% og 
i 1964/65 - 79%. Konsumprisene på landbruksprodukter in
nenfor EEC er omtrent dobbelt så høye som verdensmarkeds- 
prisene. De jordbruksproduktene som importeres til EEC/ 
pålegges importavgifter, mens de som skal selges på verd
ensmarkedet gis eksportsubsidier for å kunne utkonkurrere 
andre lands produkter og selges til priser under verdens
markedets. Varene er blitt solgt til dumping-priser på 
verdensmarkedet, og særlig har dette gått ut over de så
kalte "fattige" land som er avhengige av eksport av jord
bruksprodukter. New Zealand protesterte mot dumping-pris- 
ene, særlig på smør som EEC frambød for 15 cents pr. 
pund i Sør-Øst-Asia og Peru, mens prisen i Nederland og 
Frankrike var 70-80 cents. Korn ble solgt for 50-55$ pr. 
tonn, mens målprisen innenfor EEC var 106,25$. Felles
markedets sukkerproduksjon og prispolitikk utgjør også 
en trusel mot de "fattige" rørsukker-produserende land.
I 1946 utgjorde rørsukkeret omkring 70% av total sukker
produks jon, i 1964/65 var andelen sunket til 55%. Rørsuk- 
kerets andel av det sukkeret som ble omsatt på verdens
markedet falt fra 35% i 1947/48 til noe over 20% i 1965. 
Av disse 20% ble halvparten solgt under spesielle handels 
avtaler. På det resterende marked selges nå sukkerover- 
skuddet fra de sterkt beskyttede roeprodusentene i de in
dustrialiserte land til dumping-priser.

VzAt/iukAjon av matvamK

Hver gang de fattige folkenes nød, sult og elendighet 
bringes fram kappes det europeiske borgerskapet om å være 
barmhjertige samaritaner. Deres omtanke for de utsultede 
er nesten grenseløs når avisene eller fjernsynet bringer 
bilder av barn med oppsvulmede mager. Den herskende klas
se i Europa og i USA skyr aldri anstrengelser for å ut
trykke sin- medynk med dem de utbytter. Sulten i Biafra 
og sulten i Pakistan forårsaker organisert hjelpeinnsats, 
flittige byråkrater sender mat og ulltepper, mens de
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fortsetter å legge grunnlaget for utsulting av dem som 
ikke er i rampelyset. Det går en klar linje fra borger
skapets hykleri med dem som sulter, over EEC *s planmessi
ge destruksjon av næringsrike matvarer til NATO-partneren 
USA's systematiske ødeleggelser av jord, skog og avlinger 
i Vietnam. Med vekstbekjempningsmidlene i den ene hånda 
og med denaturerte matvarer i den andre snakker den hers
kende klasse under kapitalismen om økt hjelp til dem som 
sulter.
Den norske Markedsrapporten 41) er åpen i sin kynisme, 
og skriver bl.a. "For å søke å hindre misbruk blir skum- 
metmelkpulveret denaturert, dvs. gjort ubrukelig til men
neskeføde." Kapitalismens logikk trer sjelden tydeligere 
fram, - matvarene m/4bsuckeA når de spises av dem som sul
ter, men ikke kan betale. FAO og Verdens Matvareprogram 
oppga at man innenfor matvare-programmet kunne anvende 
minst 400.000 tonn skummetmelkpulver i u-landshjelpen,
EEC svarte med å eliminere overskuddet av tørrmelk "ved 
forskjellige former for billigsalg til sosialt trengende 
grupper, til kalvefor osv."(Markedsrapport nr.IV)
Den planmessige fordervelsen av matvarer har antatt anse
lige dimensjoner:
- Skummetmelkepulveret ble blandet i foret til fjærkre, 

svin og kalver.
- Kyrne spiste sitt eget smør og sin egen tørrmelk.
- EEC's jordbruksministre bevilget i 1967 og 1968 240 
mill. mark til destruksjon av frukt og grønnsaker.

- Bare i Frankrike ble i 1968 500.000 tonn grønnsaker og 
frukt tilintetgjort, eller som det heter på teknokra- 
tenes sjargong: "tatt ut av markedet".

- I 1967 havnet 107.000 tonn epler, 14.000 tonn blomkål 
og 82.000 tonn tomater på de statlig subvensjonerte 
søppeldyngene.

- Det er opprettet en tilskuddsordning for rasering av 
pære-, eple- og ferskentrær. I Nederland kom det inn 
søknader om rasering av ca. 130.000 dekar eple- og pæ- 
rebeplantninger, dvs. ca. 1/3 av det samlede areal av 
de to fruktslag.

- I Drdme (Sør-Frankrike) helte bøndene dieselolje over 
200 tonn frukt som de hadde fått betalt for, og tente 
på.

- Blomkål ble overrislet med bensin.
- Forslag om plikt til å fore kalver med melk.
Denne systematiske ødeleggelsen av matvarer innenfor EEC 
foregår samtidig som store folkegrupper lider av kronisk 
underernæring, og sultedød er vanlig dødsårsak for milli
oner av mennesker. Selv om jordbrukspolitikken i EEC ald
ri har hatt som formål å redusere matmangelen og sulte
døden i verdensmålestokk, så har det blant det liberale
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borgerskap i Europa vært en viss reaksjon og kritikk mot 
de store utgiftene forbundet med destruksjonen av prote- 
inrike næringsmidler i en tid da proteinmangelen og under 
ernæringen i de "fattige" landene er åpenbar. Norge vil 
innenfor EEC være en stor importør av matvarer, og bidra 
til at overskuddslagrene på kontinentet reduseres noe. 
Utsiktene til å eksportere jordbruksvarer og dermed re
dusere kritikken mot ødeleggelsen av dem, kan medvirke 
til større velvilje overfor Norges søknad om medlemsskap. 
En skal da huske på at norsk matvareimport fra kontinent
et skjer på bekostning av matvareimporten fra de "fattige 
råvareproduserende land, og at dette nødvendigvis fører 
til en forverring av de fattige folkenes sosiale og øko
nomiske tilstand, selv om mengden av matvarer som over- 
risles med bensin og brennes opp i Europa blir redusert.
Hensikten med de garanterte minsteprisene, som var en av 
årsakene til overproduksjonen, var ifølge Romatraktaten 
"å sikre... landbruksbefolkningen en rimelig levestandard 
I begynnelsen av 1969 måtte Mansholt selv medgi at virke
midlene ikke hadde lettet målsettingen. Milliardoverfør- 
ingene i løpet av 9 år hadde bare dempet krisen; i det 
øyeblikk bøndene gikk mot byråkratene i Bonn og Brussel 
erklærte Mansholt og Ministerrådet at den felles jord
brukspolitikken i EEC hadde spilt fallitt. Da var konkur
sen åpenbar for alle, - landbruksbefolkningens levestan
dard, målt med tradisjonelle økonomiske parametre, hadde 
sunket. Produsentprisene har sunket og produksjonskost
nadene steget. I 1970 sank produsentprisene på jordbruks
varer i Tyskland med 12,5%, mens kostnadene steg med 4%. 
42) Samtidig økte konsumentprisene på jordbruksvarene.
Et kilo brød som i 1951 kostet 28 øre, kostet i 1970 84 
øre, mens bonden i 1970 bare fikk 20 øre for en kilo hve
te, mot 26 øre i 1950. Mens prisen på brød var steget med 
nesten 200% på 19 år, var hveteprisen sunket med 20%.43)
I 1963 fikk bøndene 75 øre for en liter melk. Forbrukeren 
betalte kr.1,20. I dag får bonden 80 øre, mens forbruker
en må kjøpe melkeliteren for 1,55. I landbruket var ar
beidsdagen vesentlig lenger og lønnen langt dårligere 
enn i industrien. Jordbruksproletariatets lønn lå i 1970 
29% lavere enn industriproletariatets. For nærmere 3 mill 
bønder finnes ingen syketrygd, utdanningsmuligetene er 
svært dårlige, alderstrygden elendig. 44) Ingen kunne 
bli overrasket over at bøndene i EEC etter 10 års felles 
jordbrukspolitikk tok opp kampen for å bedre sine kår. 
Situasjonen var ikke stort bedre for konsumentene: I gjen 
nomsnitt var prisene på matvarer steget med en femtedel 
siden før EEC, smøret var fire ganger så dyrt som på ver
densmarkedet, sukkeret 4% ganger så dyrt.
Men i samme øyeblikk som bøndene begynte å marsjere, lå 
den neste Mansholtplanen ferdig. I april 1970 fikk Rådet 
oversendt endelig utkast til "Reformprogram for landbruk
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et", en kriseplan som tok sikte på å gjøre jordbruksdrift
en lønnsom "ut fra moderne økonomiske prinsipper"i sen- 
kapitalismen, og som samtidig gikk inn for den enkleste 
løsningen på overflodsproblemet, å lokke bøndene vekk fra 
gårdene og inn i fabrikken. "Hvis vi vil fjerne overskudds- 
lagrene, så må vi først fjerne mange bønder fra landbruk
et og overføre dem til industrien."45)
Den planmessige forverringen av bøndenes kår i løpet av
1960-årene var ikke tilstrekkelig til å fordrive så mange 
bønder som byråkratene ønsket fra landsbygda. Mellom 1950 
og 1970 har hvert år 100.000 jordbruksarbeidere i Tyskland 
blitt tvunget til å forlate yrket. I de siste to tiår er 
1/3 av alle bruk i 1950 nedlagt, og sysselsettingen i 
jordbruket er redusert med 2/3. For EEC-landene samlet 
ble jordbruksbefolkningen redusert fra 20 millioner til 
11 millioner i årene 1950-1970.
TABELL 15: F o nandnlng l ynke,* b ziolknlng en + EEC-lande.m 

in a 1 956 til 1 96 7 . 46)

Total Arbeids- Sysselsatt i
befolk- før be- indu- tjeneste- land-
ning folkning stri ytende bruk

% endring 
fra 1956
til 1967 +12,1 +2,5 +10,3 +20 +29,4

Fra 1960 til 1970 har mellom 5 og 6 millioner forlatt 
jordbruket i EEC-landene. I Mansholtplan nr. 2 sies det 
å ha foregått "en veritabel flukt fra landsbygden". Slik 
hadde utviklingen vært inntil det året (1968) Mansholt 
formulerte sitt botemiddel for det europeiske landbruk: 
"...hastigheten i nedgangen i jordbruksbefolkningen (må) 
økes sterkt." 47) Altfor mange klamret seg fremdeles fast 
til "ulønnsomme" gårdsbruk, og finanskapitalen så med 
uvilje på understøttelsen av de "urasjonelle" bruk. Indu- 
strikapitalen trengte arbeidskraft og konsumføre bønder, 
ikke et fattig jordbruksproletariat. Mansholt utformet 
den resepten som skulle lokke jordbruksbefolkningen fra 
gård og grunn og inn i storbyene. Masseflyttingen startet 
i stor målestokk, de som ikke kunne tvinges skulle betal
es for å oppgi jordbruket.

Reionmpnognam ion landbnuk&t, o,llo,n Man* koltplan nn. 2

Mansholts andre plan siktet mot forbedring av produksjons- 
og omsetningsstrukturen. Målsettingen var færre og større 
bruk, dvs. kapitalkonsentrasjon og industriproduksjon i 
jordbruket. Tiltakene tok sikte på "en inngripende omdan
nelse av landbruket", dvs. fraflytting av smågårdene og
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opprettelse av store gårdsenheter der gjeldsavhengige fag- 
bønder skulle drive intensivt jordbruk slik byråkratene 
og kapitaleierne befalte. Det er nesten patetisk når 
Mansholt i planen presiserer: "Selvfølgelig er alle re
formtiltakene helt ut basert på landbruksbefolkningens 
fri vilje og dens eget initiativ." Denslags løgn uttryk
ker mer hykleri enn naivitet, og landbruksbefolkningens 
"frie vilje og initiativ" er tydeligst uttrykt gjennom 
demonstrasjonene i EEC-landenes hovedsteder.
Strukturtiltakene ventes å koste mange penger. Både til 
understøttelse av dem som er for gamle til at det er bruk 
for dem i industrien og til omskolering av "de arbeids
krefter som er blitt frigjort" (les arbeidsløse) kreves 
det ifølge reformprogrammet "en betydelig innsats av of
fentlige midler". Men hva er "offentlige midler" annet 
enn den merverdi som den kapitalistiske staten har til
egnet seg? Det er jordbruksbefolkningens og industripro- 
letarenes merarbeid som skal brukes til finansiering av 
en endring i jordbruksstrukturen som skal sette skipsre
derne, bankdirektørene og industrieierne i stand til å 
tjene også på produksjon av matvarer, - samtidig som det 
skal sikre dem stabil tilførsel av billig arbeidskraft 
til byene.

MødeTm/U2.niviQ av bxiikt>&nk2,t&n&
Reformprogrammet innrømmer at det etter 10 års felles 
landbrukspolitikk "fremdeles er en kløft mellom inntekt 
i landbruket og inntekt i andre næringer" og at "innen
for landbruket selv har denne ulikhet i inntekt blitt 
merkbart større". Bare de bruk som "klarer å tilpasse seg 
den økonomiske utvikling", dvs. monopolkapitalismen, har 
gitt "rimelig" inntekt. Denne plutselige omsorgen for bøn
denes inntektsnivå har to grunner: 1. Industrikapitalen 
ønsker økt kjøpekraft blant landbruksbefolkningen, og 
2. Partipolitikerne ønsker stemmer, men fremfor alt ro, 
blant en fremdeles ganske tallrik bondestand.
Politikernes målsetning stemmer overens med kapitaliste
nes - byråkratene får i oppdrag å finne virkemidlene. 
Teknokratene lanserer med nødvendighet monopolkapitalis- 
mens immanente botemidler: fusjoner, stordrift og konsen
trasjon - nedleggelse, fraflytting og avfolking. Omdanne- 
sen av produksjonsstrukturen krever innsats av "det offent 
lige". Staten må gi de lovene som er nødvendige for kapi
talismen, og i starten gi finansiell hjelp i form av lån 
til "levedyktige" bruk. Etter hvert vil de private finans
institusjonene overta det meste av utlånsvirksomheten og 
dermed renteinntektene. Jcrdbruksbedriftene vil, som det 
står i Mansholtplanen "kreve omfattende kunnskaper på pro
duksjonsteknikkens og driftsøkonomiens område. Disse
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driftsenheters økonomiske stilling og utvikling må ved 
hjelp av regnskapsførsel stadig kontrolleres". Dette må 
gjøres "for å unngå en uønsket utvikling, og gardere bøn
dene mot feilinvesteringer.." Nå er det nok først og 
fremst bankene. og ikke bøndene som vil "gardere seg mot 
feilinvesteringer", og det skal sørges for at gjelda vir
kelig tynger og merkes: "Den finansielle hjelp ... må til
stås på en slik måte at bøndene er klar over sitt fulle 
ansvar..." Den bedriftsøkonomiske fagkunnskap som etter 
hvert vil kreves av en bonde i EEC for å forstå det kom
pliserte pris- og markedssystem, illustreres ved en ut
talelse av presidenten i den vest-tyske bankforeningen: 
"Det overperfeksjonerte system av markedsorganisasjoner 
er forståelig bare blant en håndfull eksperter."48) Le 
Monde skriver: "...mange bønder som gjerne ville drive 
moderne jordbruk vil bli satt utenfor fordi de ikke har 
den intellektuelle kapasitet som skal til for å bli så 
gode planleggere som Kommisjonen ønsker", og det synes 
som om bøndene i fellesmarkedet "enten må lære seg å bru
ke regnestav eller finne en annen jobb".
De krav som stilles til utviklingsdyktige bruk, dvs. bruk 
som tilpasser seg den økonomiske utvikling, er ifølge 
Mansholtplanen:

1. Den som driver må ha tilstrekkelige faglige kvalifi
kasjoner, dvs. til å drive fabrikkmessig jordbruk.

2. Den som driver må føre regnskap. (Slik at låneinsti
tusjonene, kapitalistene, ikke plasserer penger i 
usikre foretak. Regnskapet skal inneholde alle opp
lysninger som kan hjelpe finansinstitusjonene til 
sikre, rentable pengeplasseringer.)

3. Det må settes opp en driftsplan. Driftsplanen skal 
bl.a. påvise en avkastning som ligger mellom ca. 
70.000 og 85.000 kroner for 2 mann hver pr. år. Ar
beidstiden skal ikke overstige 47,3 timer pr. uke 
hele året.

Etter søknad til offentlige instanser kan bønder på ut
viklingsdyktige bruk få stønad. En slik stønad vil være 
ubetinget nødvendig for bønder uten kapital, og stønads
ordningene vil sikre staten en lojal, ettergivende og av
hengig bondestand. Bare de snille og pene - de som arbei
der på systemets egne premisser vil få støtte - den frie, 
selvstendige bonde vil være utryddet. Han blir erstattet 
med fabrikkprodusenten, kjøpt av og avhengig av privat- 
eller statskapitalen. I det øyeblikk industribonden pro
testerer mot renteutbyttingen, forfaller alle lån til be
taling. Statlige stønader gis i form av tidsbegrensede 
rentelettelser og lånegarantier. Dessuten gis det 710 kr. 
i støtte de første 3 år til lette av innføringen av regn
skapssystem, og det kan i enkelte tilfelle gis engangs
stønad på inntil 35.000 kroner.
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Skuddpremie. på melkekyr

I tillegg til de strukturtiltak som tok sikte på profita
bel drift, kapitalkonsentrasjon og kontroll med kapitalen, 
foreslår Mansholtplanen endringer i produktsammensetning
en. Støtte til økning av antall melkekyr skal bare unn
taksvis gis, i stedet skal innføres "tilleggspremie for 
innstilling av melkeproduksjonen og for nedslakting av 
melkekuer ..." Videre ser en fram til en betydelig økning 
av produksjonen av svinekjøtt, egg og fjærfe ved hjelp av 
vekstfremmende tiltak som påvirker dyrenes biologiske 
forhold. Det er neppe noen grense mellom det entydige dy
replageri og den produktive fabrikkframstilling av magert 
svinekjøtt og krydrete broilere.
Skuddpremien på melkekyr er satt til 200$, - når følgende 
forutsetninger er oppfylt:

"-Den begunstigede holder minst 2 melkekuer;
-samtlige melkekuer på bruket blir slaktet."

Disse 1500 kronene pr. ku i slaktepremie kan være en nyt
tig skjerv når småbonden skal til byen for å ta seg jobb 
i industrien. Det rekker kanskje til mat og herberge den 
første uka for bonden og hans familie. Det regnes i Mans
holtplanen med at det fra 1971 til 1973 vil bli slaktet 
omkring 2.768.000 melkekyr. Utgiftene til skuddpremier 
på melkekyr vil altså være omkring 276 mill.$.

Planleggingen av av polkingen av landsbygda

Det som i Mansholtplanen kalles "stimulering til oppgivel
se av landbruket" er en gjennomgåelse av den lokkemat og 
de trusler som brukes for å rekruttere industriproletariat 
fra landsbygdene og en beskrivelse av hvordan bøndene 
skal overlate jord og gård til kapitaleierne.
Selv om det siden den første Mansholtplanen hadde vært en 
vedvarende og betydelig nedgang i tallet på landbruksbe- 
folkningen - en nedgang som i Mansholtplan nr. 2 karakte
riseres som "en veritabel flukt fra landsbygden" - så 
hadde fraflyttingen ikke bidratt til oppfyllelse av den 
jordbrukspolitiske målsetting: rimelig levestandard for 
dem som blir igjen på gårdene. I Mansholtplan 2 heter det 
videre at heller ikke "de personer som har forlatt land
bruket har oppnådd den bedring av sin stilling som de 
hadde håpet på". Stort klarere kan den landbrukspolitis- 
ke fallitt i EEC vanskelig framstilles av dem som er ho
vedansvarlige for den. Hverken de som forble bønder eller 
de som gikk over til industriproletariatet har bedret si
ne økonomiske og sosiale kår.
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Mansholt foreslår mer "dyptgripende endringer". Medlems
landene må "stimulere til oppgivelse ... av landbruket 
som yrke, for på denne måten å få i stand en reduksjon 
eller foryngelse av den del av befolkningen som er syssel
satt i landbruket, eller å få frigitt jord for utvidelse 
av bruksenheter."
Den "veritable flukten fra landsbygden" må stimuleres og 
ta form av massetransport. Bare få og unge, sterke, vel
utdannede industribønder skal drive fabrikkmessig jord
bruksproduksjon i de mest næringsrike og sentrale bygdene. 
"For å oppnå dette", heter det i Mansholtplanen, "bør en 
rekke jordbrukere, særlig de som er kommet opp i årene, 
oppmuntres til å slutte i sitt yrke." De bør stimuleres 
til å gå fra gård og grunn, men de må, som det heter vi
dere, "tilstås stønader som de kan leve av ..." De gamle 
skal få en livrente mens de venter på å gå i graven. Gam- 
lehjemmene skal fylles av bønder over 55 år. De skal alle 
få en "inntektsavsavnsgodtgjørelse" på 1000$ pr. år så
fremt de minst har én person å forsørge. ("Den offentlige 
alderstrygd blir å fratrekke ovennevnte minstebeløp.")
Andre tiltak skal settes i verk for "å stimulere avgangen 
fra landbruksyrket" for "bønder som på grunn av sin alder 
ennå egner seg til å skifte yrke". "De tilstås en stønad 
som står i forhold til de jordbruksareal som de stiller 
til disposisjon for nystrukurering i landbruket." Og igjen 
presiseres det i Mansholtplanen, men denne gang med en 
viktig reservasjon, at bøndene står helt fritt, "de får 
velge om de vil fortsette i sitt yrke eller ikke, de
vecf iftKQ, om&tundtQh&tzti bttsi dKzvdt at av dztte,. " Frihet
en til å sulte i hjel på landsbygda gjelder imidlertid 
fortsatt uinnskrenket.
Den stønaden som gis til jordbrukere som ennå kan omsko
leres, skal gis en form som letter overgangen til annet 
yrke, og tørsten etter industriproletariat kommer tydelig 
fram når Mansholt går inn for "felles planlegging av in
dustriutviklingen", slik at "man i enda mere effektiv 
grad (kan) medvirke til at en slik yrkesovergang kan kom
me i stand." I alt ønsker Mansholt å omskolere 2,5 mill. 
bønder til industriarbeidere i tida 1970-1980. Premien 
for oppgivelse av jordbruket for bønder under 55 år skal 
tilsvare minst 8 ganger forpaktningsverdien av de areal 
som forlates, pluss rentelettelser av forpaktningsinntek- 
tene dersom arealet er bortforpaktet for minst 18 år.
Bøndene oppmuntres ikke til å selge jorda, bare forpakte 
den bort for et lengre tidsrom, minimum 18 år. Dette har 
to grunner.

1. De store jordeierne som allerede spekulerer i jord
brukseiendom, ønsker ingen plutselig økning av til
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budet på frigitt jordbruksareal og dermed reduksjon 
i eiendomsprisene. Det ville, som det står i Mansholt 
planen, "ha uheldige virkninger for eiendomsmarkedet" 
og:"En forstyrrelse av eiendomsmarkedet ved store 
utbud av jordareal må unngås."

2. De kapitalistene som skal starte industriproduksjon 
av jordbruksvarer, har ingen interesse av å binde 
kapital i fast eiendom dersom de kan få staten til 
å garantere bruksretten til jorda. "En moderne bruks- 
økonomi kan ikke", heter det i Mansholtplanen, "gjø
res til gjenstand for den urimelige belastning som 
ervervelse av eiendomsretten til bruksareal vil re
presentere? ved en langtidsforpaktning kan dette pro
blem løses på en smidig måte ..."

Dermed trer den europeiske "bonde" inn i et nytt stadium 
i historien. Han har nå eiendomsretten til jorda, men ik
ke bruksretten til den. Staten regulerer med sitt lovverk 
og sine sanksjonsmidler den nye form for utbytting. "Bon
den", som har opphørt som jordbruker og blitt industri- 
proletar, får almisser fra den som har bruksretten til 
jorda proletaren "eier". Han får bare smuler av avkastnin
gen på den jorda han fremdeles "besitter". Men den virke
lige taper er "bonden" som industriproletar. De matvarene 
proletaren må kjøpe for å reprodusere seg selv og sin fa
milie fordyres fordi produksjonen monopoliseres og fordi 
prisene både skal dekke kapitaleiernes lånerenter, for
pakterens arbeidslønn og "eierens" premier.
Mansholtplanen er det bevisste og systematiske forsøk på 
planmessig utryddelse av den europeiske bondestand, Det 
tidspunkt i historien er kommet da kapitalismen krever 
fabrikkdrift i jordbruket. Epoken kan sammenlignes med 
det stadium da håndverkerne måtte vike plassen for den 
industrielle vareproduksjon. Og følgene av det industri
elle jordbruk i Vest-Europa vil være at bosettingsstruk
turen bryter sammen og den "veritable flukten fra lands
bygden" vil tilta, - slik som planlagt av teknokratene i 
Brussel og ønsket av nødvendighet av kapitalistene over 
hele Vest-Europa.

Inn&kKtnkiviQ av j osidbsiukAaA&alzt

Det er utvilsomt at den teknologiske utvikling har bidratt 
til overproduksjonen av matvarer innenfor EEC. Færre sys
selsatte i jordbruket har fått større avlinger fra et min
dre jordbruksareal - takket være maskinell drift og nye 
dyrkingsmetoder, "foredlede" husdyrraser og planteslag.
De problemer som oppstår når teknologien skaper overpro
duksjon, kan løses enten ved å temme, få herredømme over 
den teknologiske utvikling og beholde den jordbruksbefolk
ning en ønsker, eller en kan la den teknologiske utviklinc
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"styre seg selv", og redusere jordbruksbefolkning og areal 
etter hvert som maskinene overtar. Teknokratene er kjenne
tegnet ved at de velger den siste løsningen. De tekniske 
fremskritt oppfattes som noe herreløst og uavvendelig. I 
Mansholtplanen uttrykkes det slik:

"...man har fått en betraktelig overproduksjon, som 
under påvirkning av de tekniske fremskritt synes å vil
le stige ytterligere."

En opplever hjelpeløshet overfor de tekniske fremskritt 
- de "synes å ville" bidra til fortsatt overproduksjon - 
men lar seg ikke påvirke. "Teknologien fremstilles som 
en metasosial prosess som foregår hinsides all menneske
lig kontroll." Men "teknologien er ingen metafysisk skjeb
ne. Den utfører et samfunnsmessig oppdrag."49) Oppdraget 
har teknologien fått fra dem som gjennom "strukturrasjona
lisering" i jordbruket ser muligheten for økning av sin 
kapital - det er ikke de selvstendige småbøndene som har 
bedt teknologien om å gjøre dem overflødige og overføre 
dem til industriproletariatet; det er industrikapitalen 
og finanskapitalen som har felles interesse av å konsen
trere brukene og avfolke bygdene.
Kapitalens håndlangere, statsteknokratene, underkaster 
seg de tekniske fremskritt og velger med naiv selvfølge
lighet "en varig løsning på de problemer som oppstår ved 
overproduksjon innen landbruket ved å redusere jordbruks
arealet. "50) Det er pussig at man ikke samtidig foreslår 
å "redusere" eller avlive endel av konsumentene i det 
øyeblikk det oppstår overkonsumpsjon. En slik politisk 
løsning på de problemer "de tekniske fremskritt" skaper, 
ville i det minste være konsistent.
Mansholtplanen oppfordrer medlemsstatene til å treffe 
"alle nødvendige tiltak for å begrense oppdyrkningen til 
landbruksformål av udyrket jord, skogstykker og andre are
al som er på private hender og ikke er nyttet til land
bruksproduksjon. " Dessuten er det "forbudt å yte stats
stønad eller stønader av statlige midler av enhver art 
som direkte eller indirekte fremmer oppdyrkingen til land
bruksformål av udyrket jord, skogsstykker og andre areal 
som ikke er nyttet til landbruksproduksjon." "Samtidig 
må man søke å få satt areal definitivt ut av landbruks- 
messig bruk."
Denne målsettingen har EEC til tross for bevisstheten om 
det økende gapet mellom matproduksjonen og befolknings
tilveksten. Rundt 25 millioner mennesker kreperer av sult 
hvert år, og FAO regner med at ernæringsbehovet i år 2050 
vil være 7 eller 8 ganger så stort som i 1960.51) De mest 
optimistiske blant forskerne hevder at atl dyrkbar jord 
i verden må tas i bruk for å avhjelpe matmangelen i ver
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den. De mer pessimistiske mener at selv ikke det vil være 
tilstrekkelig. EEC-politikerne, som ikke engang er vil
lige til å gi o vz/lA kudde.£ av matvarene til dem som sulter t 
men bruker det til dyrefor eller ødelegger det, svarer 
på behovet for dyrkbar jord med å forby nydyrking og set
te jordbruksareal "definitivt ut av landbruksmessig bruk".
Arealene skal plantes til igjen med skog eller "skaffe 
befolkningen rekreasjonsmuligheter". Det siste uttrykkes 
det stort behov for ettersom en planlegger og regner med 
en "utvidelse av de overbefolkede industrisentra". Skog
planting oppfattes som "egnet til å minske luftforurens
ningene", slik at to fluer slåes i ett smekk: Overskudds
produksjonen av matvarer og luftforurensningene i Vest- 
Europa blirløst ved utstrakt skogplanting. I tillegg blir 
de "frigjorte bøndene" beskjeftiget som skogplantere,
"så de slipper å forandre bosted".
Dette er planene for det europeiske jordbruk fram til 
1980. I alt regner en med at 1,4 millioner jordbrukere 
vil forlate yrket i perioden 1971-1975. Antall sysselsat
te i jordbruket skal halveres - fra ca. 10 mill. til 5 
mill. i tiåret fram til 1980. Planen tar sikte på å redu
sere jordbruksbefolkningen fra 15,7% av den totale yrkes
befolkning i 1965 til 6% i 1980. Jordbruksarealet skal 
reduseres med 50 mill. mål, fra 70 til 65 millioner hektai 
Bare "rentable" gårdsbruk skal eksistere innenfor EEC, og 
80% av brukene er ifølge Mansholt for små til å drives 
rasjonelt. "Bønder med 2 eller 3 melkekyr, den vanligste 
buskapen i EEC-landene, skal i framtida ikke gis anled
ning til å eksistere, senest i 1975 vil Mansholt avskaffe 
alle tilskudd til bønder med færre enn 40-60 melkekyr.
Den som satser på kjøtt må, for å kunne regne med statlig 
bidrag, minst ha 200-250 slaktedyr."52) Det vil bli nød
vendig med 450-600 griser eller 10.000 høns på garden for 
å overleve. I 1980 skal det ifølge Mansholt i Europa bare 
finnes store landbruksbedrifter, med 800-1000 mål jord. 
Gjennomsnittsbruket i 1968 var på 110 mål. På denne måten 
skal all statlig subvensjonering til jordbruket opphøre. 
Mansholt: "Den rasjonelt ledete jordbruksbedrift i frem
tiden trenger ingen støtte."

MORSK J0RVBRUK I EEC
Sammenlikner en Mansholts målsettingsbruk med brukene i 
Norge, innser en umiddelbart at de aller fleste, omkring 
90% av bøndene i Norge, ikke skal gis anledning til å ek
sistere. I Nord-Norge f.eks., med ca. 19.000 melkeprodu
senter, var det i 1969 bare 2% som hadde mer enn ti kyr. 80? 
hadde fra 1 til 5 kyr, og melka var viktigste produkt i 
landsdelen. Det kan gis tallrike andre eksempler, småbøn-
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dene som danner basis for bosettingen på landsbygda i 
Norge vil miste selv det dårlige eksistensgrunnlaget de 
har nå. Det er unødvendig å fortelle dem som kan lese at 
Mansholtplanen anvendt på norske forhold betyr masseflukt 
fra bygdene.

I første omgang vil de relativt store kornprodusentene 
på flatbygdene merke frikonkurransen i EEC. De klarer ik
ke å produsere kornet billigere enn det som allerede lig
ger ferdig pakket på overskuddslagrene. Storbrukene må 
gå over til melkeproduksjon, noe som i neste omgang vil 
frata småbøndene i bygdene og fjordene deres spinkle inn
tekt. Slik virker den frie konkurransen, den består i at 
de kapitalsterke, naturbegunstigede bruk har frihet til å 
konkurrere ut de små og markedsfjerne.

Inntektstapet &0J1 bøndene
Det er gjort flere forsøk på å beregne hvor mye norsk 
jordbruk vil tape økonomts k på en tilslutning til Felles
markedet. Norges landbruksøkonomiske institutt beregnet 
i 1966 at jordbrukets inntekter ville gå ned med ca.270 
mill. kroner. Kostnadene ville stige med ca. 100 mill. 
Nettoinntekten ville dermed gå ned med ca. 370 mill. kro
ner. Det utgjør ca. 27% av den beregnede totale arbeids
inntekt i jordbruket for 1965. 53) Forutsetningen for 
beregningene var tilslutning uten overgangsordninger el
ler varige særvilkår. Ut fra de samme forutsetninger er 
inntektstapet beregnet på grunnlag av prisnivået i 1970. 
54) Nedgangen i total inntekt: 806 mill.kr. Økningen i 
kostnadene: 90 mill. kr. Netto inntektstap: 896 mill.kr., 
eller i nærheten av 50% av den totale arbeidsinntekt i 
jordbruket. Regjeringen, som har kommet fram til en noe 
større inntektssvikt, ca. 1 milliard kroner, har også 
tatt med frukt og grønnsaker i sine beregninger. Da vil 
arbeidsinntekten i jordbruket reduseres med 58%.

Fo/ibAukesipsits ene pd matvanen. I EEC

I Markedsutvalgets rapport nr. II sies det at "Forbruker
nes utgiftsbudsjett vil øke med ca. 700 mill. kroner. I 
virkeligheten blir utslaget for forbrukerne større, da 
endringer i omsetningsleddenes avanse og omsetningsskat
ten kommer i tillegg."
Ved tilslutning til Fellesmarkedet må en regne med at: 
kornprisen øker, ost og smør øker, melka blir like dyr, 
kjøttprisen stiger, flesket holder seg uforandret, suk
keret blir dyrere, mens egg og broilere synker i pris. I 
England regnet en med at en tilslutning til EEC i 1970 
ville føre til at matvareprisene økte med mellom 18 og
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26%. 55)
Det viktigste er allikevel ikke de tap som kan måles i 
kroner og øre. Det ville være å argumentere mot EEC på 
kapitalismens egne premisser. EEC's landbrukspolitikk er 
konkret uttrykk for kapitalismens aktuelle stadium i Vest- 
Europa. De bruk som utgjør hovedtyngden i Norge skal gjø
res ulønnsomme for å "frigjøre" arbeidskraft til andre 
næringsgrener og øke befolkningens konsumkraft. For Norge 
betyr dette avfolking av utkantstrøkene og ytterligere 
bosettingskonsentrasjon. Proletariseringen vil tilta og 
de rike vil øke sin rikdom og makt.

NOTER

1) Siaco ManAkott, 60 år, er visepresident i EEC-kommi- 
sjonen og landbrukspolitikkens "far". Han er neder
lender, tidligere bonde og landbruksminister. En ek
semplarisk teknokrat med sjelden sans for kapitalis
mens nødvendige hestekur i landbruksspørsmål. Vil i 
historien bli stående som planleggeren av bøndenes 
utryddelse og industrikapitalismens håndlanger.

2) JoA&fi Eh.tl, 46 år, tysk landbruksminister. Har de sis
te 27 år vært konsekvent fascist. Begynte i Hz/iman 
GoAingA Lufitwafi £e i 1943. Gikk inn i Bayerns FDP i 
1951 fordi han likte "deres lidenskapelige engasje
ment for den tyske nasjonalstaten". Tilhørte med sin 
nasjonalkonservatisme høyrefløyen i FDP, men hans 
uforbederlige opportunisme gjorde overgangen til SPD- 
koalisjonen smertefri. I 1965 hadde Ertl i demokrati
ets navn gått god for antisemittiske artikler i det 
høyreekstremistiske VøutA chzn National Zeitung and 
Soldatzn-Zzitung, og i 1968 reiste han sammen med fem 
CDU- og FDP-medlemmer + koner, til militærjuntaen i 
Hellas. Det er typer som JoAd\ En,tl Vdt noAAke. atibzi- 
døApaAti tenker å skape et sosialdemokratisk Europa 
sammen med, og som de anser som en rimelig og forstå
elsesfull forhandlingspartner.

3) Andreas Holmsen: NosigøA kiAtoAie fitia de øldAtd tidøn 
til o.ne.v zldztA innfiø/iølAZ i 1660 , Oslo, Univ.forl., 
1961, s.411ff.

4) Karl Marx og Friedrich Engels: Obø/i KunAt and Littz- 
AatuA, Berlin 1948, s.16.

5) Halvdan Koht: Bonde mot bongan i nynoAAk hiAtoAiz.I 
"100 års historisk forskning. Utv. art. fra Hist. 
Tidsskr.", Univ.forl. 1970, s.200.
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6) Karl Marx: Vas Kapital, bd. III/2, kap.47, avsn.IV.
7) Sverre Steen: Vet gamle samfunn, Oslo 1957. Tabellen 

her er hentet fra Hans I. Kleven: Klass estn.uktun.en l 
det nonske samfunnet, Oslo, Ny Dag, 1965, s.46.

8) Kleven: Klass estn.uktun.en. . . , s.71.
9) Kleven: Klass estn.uktun.en. . . , s.72.
10) Tabell 74 fra Hlstonlsk Statistikk 1 96 8, Stat. Sent

ralbyrå, Oslo, s.133. Tallene for 1969 er hentet fra 
J on.dbn.uks stalls tikk 1 9 69, Stat. Sentralbyrå, Oslo 
1970, tabell 2.

11) Jon.dbtaikstellingen 1969. Tallene for 1969 er oppgitt 
av Stat. Sentralbyrå over telefon.

12) St. meld. nn. 90 , 1 9 70/71.

13) Ottar Brox i Non.sk landbtaik, Pax 1969.
14) Kleven: Klass esttiukt atten... , s.77f.
15) Magnus Jensen: Non.ges kis to file fitta 190 5 til vatte dag

en., Univ.forl. 1965, s.47.
16) Kleven: Klass estn.uktun.en... , s.236 og J on.dbn.uks stati

stikken 1969, Stat. Sentralbyrå 1970.
17) Uankedsutvalgets nappont ntt. Il, 1967.
18) Tabell 100 og 101, Hlstonls k Statistikk 1 968, s.l51f.
19) Tabell 101 og 78, Hlstottls k Statistikk 1 968, og Sta

tistisk dttbok 1 97 0, Stat. Sentralbyrå, tabell 94.
20) Petter Myklebust: Vettsonen. med lave Inntekten.. Skat

telikningen 1962. Knbeldsnotalen, Stat. Sentralbyrå 
1966.

20a)Wilhelm Aubert: Lagdeling i Vet nottske samfunn, red.
N. R. Ramsøy, s.138.

21) Jon.dbn.uks stalls tikk 1 969 , tabell 91.
22) Vnlfatsgnansking en 1 956- 5 8 .

23) Arb. løse fagforeningsmedlemmer fra Hlstottlsk Stati
stikk 1968, tabell 57, s.81. Overføringer til jord
bruket over statsbudsjettet fra Jon.d og skogbn.uk 
1945/46, tabell 243, N.H.S.

24) Eivind Elstrand: Anb elds knafitbehovet l nonsk jon.dbn.uk, 
i Norges Vel nr. 6, 1970.
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25) Karl Jferx: Vie KlaAAenkampfie In F&ankscelch.
26) "De norske bønder produserer ca. 1.600 mill. liter 

melk pr. år. Forbruket tilsvarer idag (1969) ca. 700 
mill. liter melk." Gudmund Grytøyr i SloAge-6 Val, nr. 
1, 1969.

27) Jon P. Arnstad: Bøndene ma 6 amcuibelde om Intensiv ut
nyttelse av utmarksområdene, Norges Vel, nr. 8, 1969 .

28) Johs. N. Helgheim: Kan landbrukssamvirket fortsatt 
fremme småprodusent enes Interesser? Norges Vel, nr.
8, 1969.

29) Oppgitt av Statistisk Sentralbyrå over telefon.

30) Statlstlsk årbok 1 970 , s.246.
31) Sigmund Borgan: Vest-Europas j ordbruks dilemma i Norsk 

landbruk, red. Ottar Brox, Pax 1969.
32) Rapport om Norge og de europels fee fellesskap, Del II 

av Markedsutvalgets rapport 1967, Utenriksdept.
33) Sigurd Ekeland: Seksmaktss amarbeldet om jordbruks poll 

tlkken i Internasjonal Politikk, nr. 5, 1968, s.488.
34) Knut Eldjarn: Jordbruks politikken l EEC, Folkebeveg

elsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet.
35) European Agricultural and Guidance and Guarantee Fund 

[FE0GA).
36) Jordbruksbefolkningens andel av total yrkesbefolkning 

i EEC-landa var i 1968 høyest i Italia - ca. 24%. I 
Frankrike - 15%, Luxemburg - 12%, Vest-Tyskland - 10% 
Nederland - 8% og Belgia - 6%. Fra The Economist, 10. 
oktober 1970, s.61.

37) The Economist, 10. oktober 1970, s.61.
38) Stuart de la Mahotiere: Towards one Europe, Penguin 

Books 1970.
39) EEC's utgifter i 1969 fordelte seg slik:

Kommisjonen
Jordbruksfondet FEOGA 
Sosialfondet 
Fellespolitiske tiltak 
Lønn og administrasjon

2549.5 mill.$ 
33.4 
1.9 

95.8
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Kommisjonen i alt 
Ministerrådet 
Europaparlamentet 
EEC-domstolen

2680.6 mill.$
9.9
8.9 
2.0

Utgifter i alt 2701.4 mill.$
Fra: Mahotiere: TowaAdA ond EuAopd, op.cit.

40) Opplysningene er hentet fra MaAkddAutvalgdtA AappoAt- 
dA, nr. Ill, IV og V, fra Mahotiere: ToutaAdA om Eu
Aopd, note 28 og fra de tyske bladene VdA Spldgdl og 
Vid Idlt.

41) MaAkddA utval gdtA AappoAt nA. 1/, 7. april 1970, s.28.
42) Beregnet av Deutschen Bauernverband, og gjengitt i 

Vid Idlt, nr. 9, 25.4.1971, s.25.
43) VdA Spldgdl, nr. 46, 9. nov. 1970.
44) Fra AgAaAbdAlcht ddA BunddAAdgldAung £ua 1970, gjen

gitt i Vid Idlt, nr. 10, 5.3.1971.
45) Sicco Mansholt i intervju med VdA Spldgdl, nr. 42, 

11.10.1968.
46) Vid Idlt, nr. 43, 24.10.1969.
47) Fra MdmoAandum on tkd Ad&oAm o£ agAucultuAd In tkd 

EuAopdan Economic Community (Reformprogrammet), 
Brussel 29. april 1970.

48) Dr. Alwin Munchmeyer, President of the German Bankers 
Ass. Fra Mahotiere: ToutaAdA ond EuAopd, op.cit.

49) Hans Magnus Enzensberger: BdmdAknlng dA til dn gammdl 
tdkAt, Vardøger, nr. 3, 1970.

50) Rd^oAmpAogAammdt faoA landbAukdt, Brussel 29. april 
1970. Ikke-autorisert oversettelse fra Det kgl. land
bruksdepartement, Felleskontoret, Oslo nov. 1970.

51) Bernd Andrae: Elnd KAldgA kaAA d gdgdn ddn HungdA, i 
Vid Zdit, nr. 15, 10.4.1970.

52) VdA Spldgdl, nr. 51, 16.12.1968.
53) MaAkddAutvalgdtA AappoAt nA.l, Utenriksdep., 1967,s.67.
54) Svein Sundsbø: Hva vil mddldMAkap l EEC bdty faOA noAAk 

landbAuk? i [/ll NoAgd ovdAldVd l EEC? red. Eikestøl, 
Cultura, 1971.

55) Tkd Economist, May 15., 1971, s.52.
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EINAR JETNE:

Fiskarar i Norge og EEC

Vi må vurdere fiske i Norge og i EEC både på bakgrunn av 
næringsinteresser, busetnad, sosialt miljø og klasse
interesser .
Som nærinq er fiske for nasjonen Norge langt viktigare 
enn tilfellet er for nokon EEC-nasjon. Mesta 10% av den 
norske eksporten er fiskeeksport. Omlag 20% av fiskeeks
porten går til noverande EEC-land. Rundt 37% går til no- 
verande EFTA-land. Sverige og Finnland kjøper 1/3 av eks
porten vår til EFTA. Det noverande EEC er nær på sjølvfor- 
synt med fisk, d.v.s. eksport og import frå og til EEC er 
på lag likeverdig. Mellom dei EFTA-landa som idag søkjer 
medlemskap i EEC, er Storbritania stor nettoimportør av 
fisk. Omlag 15% av fiskeeksporten vår går til Storbritania
TABELL 1: SamanZT.knT.ng m&lZom EEC-Zanda og Nosige. ndn. dzt 
gje.Zd ånldg £T.a kefiangAt Z tonn faon V12. åsi.

1957 1966 1968
Belgia
BRD c) 
Frankrike 
Italia 
Nederland

49.558 a)
753.800 
514.500 d) 
215.700
300.800

47.300 a) 
657.300 
804.800
334.100
353.100

ca 48.000 b)
682.300 
793.600 
363.400
323.300

Sum EEC e) 1.834.358 2.196.600 2.210.600
Norge 1.749.100 2.872.000 2.804.100
Kjelde: StatZ^tZ^k dtibok 1959, 1968 og 1970.
a) Kjelde: OECV, fZAh&Jiy poZZcZe.4 and economZe.A 1 957- 1 966 .
b) Sett på skjønn av E.J.
c) Den Tyske Forbundsrepublikken.
d) Inkludert Algerie.
e) Det fins ingen tilgjengelege oppgåver over fiske i 

Luxembourg, men ein går ut ifrå at landet har eit. for- 
svinnande lite fiske.
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Eit utvida EEC vil kunne ta mot vel 50% av den norske 
fiskeeksporten, men norsk fiskerinæring vil i høg grad 
framleis vere bunden av store marknader utafor EEC.
I motsetnad til EEC-statane og Storbritania er norsk fisk
erinæring svært desentralisert. I Forbundsrepublikken 
Tyskland skjer mesta alt fiske ut frå fire hamner: Bremer- 
haven, Cuxhaven, Hamburg og Kiel.l) Fisket blir drive av 
større private trålarreiarlag. På liknande vis blir fisket 
stort sett drive i dei andre EEC-landa og i Storbritania. 
Frankrike (Bretagne) og Italia har i tillegg eit desentral
isert heimefiske.
I EEC-landa og i Storbritania er fiske heilårsyrke. I Norge 
er fiske ofte del av ein yrkeskombinasjon. I høgare grad 
enn for andre land i Europa er norske fiskeri sesongfiske 
ved kysten.
FZAkzAZAongane. i/ed nosiAkzkyAtzn kan gsiuppzsiaAt Allk:
Skreifiske (Lofoten, Finnmark) 
Vårtorskfiske (Finnmark)
Loddefiske (Finnmark)
Hysefiske 
Seifiske
Vintersildfiske (Vestlandet)
Nordsjøsildfiske
Feitsild- og småsildfiske (kysten)

januar - april 
april - juni 
mars - mai 
mai - oktober 
juni - oktober 
februar - mars 
mai - august 
mai - november

Norske fiskarar tar ofte berre del i eitt eller eit fåtal 
sesongfiske. Mellom sesongane driv dei ikkje sjeldan jord
bruk.

TABELL 2: hlosiAkn faTAkatian kosidzJtt på zin&ytikn, kovudysike, 
og bTy/ike.

Fiskarmanntal
1957 1964 1966 1968

Eineyrke 28.092 21.345 22.826 22.912
Hovudyrke 29.816 16.160 14.098 12.472
Biyrke 22.561 13.836 14.177 12.413
SUM 80.469 51.341 51.101 47.797
Kjelde: StatT6tT^k åttbok 1 97 0 og 1 9 59 .
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Ei gruppering av norske fiskefarty etter lengde seier oss 
noko om strukturen i norsk fiske.
TABELL 3: Motosid/LZvne psi. 31.12.196S.

Lengde I alt
Med

Av stål
dekk
Av tre

Opne

Under 20 fot 13.803 - - 13.803
20 - 24,9 fot 12.251 - 1.515 10.736
25 - 29,9 fot 3.753 3 1.631 2.119
30 - 49,9 fot 4.410 22 3.898 490
50 - 99,9 fot 1.589 163 1.426 -
Over 100 fot 480 436 44 -

I alt 36.286 624 8.514 27.148
Kjelde: St&tT&ti&k åsibok 1 970.

Så godt som alle opne motoriserte fiskefarty under 20 fot 
er einmannsfarty. Fiskaren er sjølv eigar. Dei fleste 
farty mellom 20 og 30 fot, sjarkane, blir idag drivne av 
ein fiskar åleine eller av to familiemedlemer, noko som 
vert stadig sjeldnare. Fiskaren eig sjølv fartyet. Norsk 
fiske er såleis heller typisk "småbruk"-drift. I 1968 må 
vi kunne rekne med at rundt 30 000 norske fiskarar var 
åleine-fiskarar. Desse utgjer 80% av alle norske fiskarar 
Ein del av desse fiskarane kan i sesongane vere mannskap 
på større fiskefarty, men ein stor del driv så godt som 
heilårs heimefiske - gjerne kombinert med småbruk. (I 
praksis er ofte kona bonde og mannen fiskar, bortsett frå 
i jordbruksonnene.) Ein del av desse småfartya tar år om 
anna også del i Lofotfisket på etterjulsvinteren.
Fartya mellom 30 og 50 fot var tidlegare typiske sesong- 
fiskefarty. Mannskapet var ofte sjølvstendige fiskarar 
som tok seg hyre som lottfiskarar på Lofoten eller på 
storsild- eller feitsildfisket. I store delar av året låg 
fartya gjerne oppankra. Det er til øydeleggjing av slike 
farty at staten har gjeve kondemneringstilskott.
Fartya over 50 fot, rundt 2000 farty, er for ein del hav- 
fiskefarty som driv heilårsfiske på bankane ved kysten og 
elles over heile Nord-Atlanteren, i Barentshavet og ved 
Bjørnøya.
Fiske fra open motorbåt og sjark er typisk bygdenæring i 
dei tre nordlegaste fylka i Norge. Heile 13 000 av dei 
27 000 registrerte opne motoriserte fiskefartya høyrer 
heime i Nord-Norge, halvparten i Nordland fylke. Desse
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fylka har til saman knappe 12% av folket i Norge. I 1959 
budde 59% av folket i desse fylka i spredtbygde strok og 
13% i tettstader med mellom 200 og 2000 innbyggarar. Den 
spreidde busetnaden i Nord-Norge er halden oppe av eit 
desentralisert småbåtfiske.
Det største "fiskarfylket" utanom Nord-Norge - Møre og 
Romsdal fylke - har ein meir industriell struktur i fisket 
Heile 219 stålfiskefarty var i 1968 registrerte der, mot 
56 i Nordland, 78 i Troms og 33 i Finnmark. Møre og Roms
dal hadde 2999 registrerte opne fiskefarty.
Leif Aune skriv i boka "Menneske og miljø i Nord-Norge" 
at "antall registrerte fiskebåter i Nord-Norge var hele 
19.500 i 1966, hvorav vel 80% var under 30 fot. I nevnte 
periode (1960 - 66) økte tallet på fiskebåter i Nord-Norge 
med 1.950, mens det i landet for øvrig var en nedgang på 
nesten det dobbelte. Det alt vesentlige av denne økningen 
gjaldt båter under 30 fot (sjarker)." 2)
TABELL 4: Ending i. bdt^tAuktunzn fana 1960 t^Ll 1 966 i 

EZnnmank.

Storleik 1966
Absolutte tal

Endring 1960 -
Absolutte tal

1966
%

Under 30 fot 3.648 1.167 47
30 - 59 fot 548 -61 -10
60 - 89 fot 43 6 10,2
90 fot og over 18 7 63,6
Sum 4.257 1.119 35,7
Kjelde: Menneske og mTZiø i. Uon.d-Uon.qz. Universitetsfor

laget 1971.

Trass i regionale skilnader når det gjeld strukturen til 
fisket i Norge, er norsk fiske typisk småskaladrift saman- 
likna med fisket i EEC-landa.
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TABELL 5: FtAkaxax og ^t^kz^axty I EEC og l Noxgz.

Farty
1957

Fiskarar Fiskarar/Farty

Belgia 446 1.818 4,1
BRD 1.775 10.952 6,2
Frankrike - 51.500 ca 5,2
Italia 43.948 123.012 2,8
Nederland 642 6.551 10,2

Sum EEC 56.800 193.833 3,4

Norge a) 38.311 80.469 2,1
EEC
utan Italia 12.800 70.821 5,5

1966
Belgia 369 1.431 3,9
BRD 1.262 9.581 7,6
Frankrike ca 10.500 42.100 b) 4,0
Italia 46.035 117.508 2,6
Nederland 796 4.931 6,2

Sum EEC 58.962 170.620 2,3
Norge a) 39.895 51.101 1,3
EEC
utan Italia 12.927 58.043 4,5
Kjelde: OECV, Fitk&xy pollcld* and &aonoml<i& 1951-1 966 .
a) StattAtt&k dsibok 1 959 , 1970
b) Talet gjeld 1964.

TABELL 6: Pxodukttvttzt t tonn px. fit*kax 1966
Belgia 33
BRD 69 a) For Norge uttrykker dette
Frankrike 19 talet total fangst delt på sum
Italia 3 men av eineyrkefiskarar, hovud-
Nederland 72 yrkefiskarar og biyrkefiskarar 

Dei siste driv fiske i mindre
EEC 13 enn halve året. Nederland, BRD

Belgia har mesta berre eineyrke-
Norge ____________ 56_a) fiskarar. Talet undervurderer

altså produktiviteten i Norge.
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TABELL 7: ETékaAfitdten t bAatton.o.gt*te,Atonn og pAodukttv- 
ttat i tonn 6k pA. bAuttoAzgt*teAtonn fiaAty 
1 966 .

Tonnasje BRT Produktivitet
Belgia 30.392 1,6
BRD 178.000 3,6
Frankrike 287.776 a) 2,8
Italia 265.697 1,3
Nederland 76.600 4,6
EEC 838.500 2,6
Norge 368.118 7,8
Kjelde: OECV, Et*hdAy pollått* and zconomte.* 1 957- 1 966 og 

Statt*tt*k ÅAbok 1970.
a) Tabellen der dette talet er henta, manglar årstilvising.
Dei to produktivitetsmåla som er nytta, viser at norske 
fiskarar på ingen måte står tilbake for sine yrkesbrør 
i EEC. Den norske fiskeflåtetonnasjen er langt meir effek
tiv enn tonnasjen i noko EEC-land. Årsakene til dette er 
å finne i dei svært rike fiskefelta langs norskekysten. 
Avstanden frå land til fiskeplass er stutt. For ein stor 
del av flåten blir fisket hos oss - i motsetnad til i EEC 
- drive i form av dagsturar med utgangspunkt i fast famil- 
iebustad i bygdemiljø.
Fiskarane i Den Tyske Forbundsrepublikken, Nederland og 
Belgia - saman med ein stor del av dei franske fiskarane - 
driv havfiske eller bankfiske langt frå bustad og familie. 
Familien bur ofte i byar isolert frå mannen det meste av 
året. Farty frå fleire av EEC-landa driv idag eit inten
sivt bankfiske ved norskekysten.
I 1966 var den norske fiskefangsten i kystfarvatn 1,6 mil- 
lionar tonn. Dette tilsvarer 73% av det totale kvantum 
fisk som alle EEC-land førte i land det året. Desse tala 
viser tydeleg kor store fiskerikdomar norskekysten har.
Ein overdriv neppe om ein seier at kystfarvatna ved Norge 
har større fiskerikdomar enn den samla kysten av Europa 
utanom Norge - bortsett frå Island og Færøyane. Dette 
naturgrunnlaget, som ligg godt innan ei dagsreis frå bu- 
plassane langs kysten, har vore - og er - ein livsviktig 
føresetnad for yrke og busetnad langs kysten - særleg i 
den nordlege delen av landet. Fram til no har dette vore 
ein felles eigedom for store delar av folket ved kysten. 
Utnyttinga av desse naturrikdomane har hittil vore 
relativt demokratisk. Kystfarvatna og fisken der har vore
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folkeeigedom - nytta av folket til å skaffe eiga føde og 
som grunnlag for nødvendig pengeinntekt.
Einkvar busetnad må ha eit grunnlag i produksjon. I ein 
pengeøkonomi må denne produksjonen helst ha særlege føre
setnader framom tilsvarande produksjon andre stader. Når 
det gjeld norskekysten, gjev fiskefelta svært gunstige 
naturvilkår for produksjon og busetnad.
Men naturgrunnlaget for fiske langs norskekysten er ikkje 
utømmeleg. Skal den lokale folkesetnaden også i framtida 
kunne grunne ein del av produksjonen sin på fiske, må han 
både verne seg mot utanlandsk utnytting av naturgrunnlaget 
og mot konkurranse frå innanlandske kapitalinteresser. 
Kystfolket har eit stykke på veg - gjennom eigne fiskar- 
organisasjonar og eigne representantar på Stortinget - 
klart å forsvare interessene sine fram til no. Rett nok 
har folket sine interesser i dei seinare åra sakte måtta 
vike plass for kapitalinteresser som Findus/Nestlé og 
trålarreiarar i byane. Etter krigen har desse interessene 
vorte godt hjelpte av den norske staten som politisk og 
finansielt har fremja stordrift i kapitalistisk regi - 
samstundes som småfiskarane sjølve har måtta finansiere 
båt, bruk og bomturar.3) Trass i dette har sjarkefisket 
med utgangspunkt frå familie og bustad stort sett klart 
seg.
Sett frå det store fleirtalet av norske fiskarar, tilsvar
er kampen mellom tilhengarar og motstandarar av norsk med
lemskap i EEC ein kamp mellom europeiske og norske kapi
talinteresser på ei side og fiskarane på den andre. 
Fiskarane har ikkje idag makt over eige naturgrunnlag og 
eigne marknader, men innan den norske nasjonalstaten er 
dei idet minste ein av dei maktfaktorane som fastset 
bruken av naturgrunnlaget, marknadstilpassinga og eige- 
domstilhøva når det gjeld farty og bruk.
I eit utvida EEC vil norske fiskarar bli så godt som utan 
politisk innverknad på marknadsføringa og på finansierings 
organa for båt og bruk. Kontrollen med utnyttinga av 
natur grunnlaget vil fort bli gjeven til kapitalistiske 
maktkonsentrasjonar. Desse vil lettare enn norske fiskarar 
kunne føre fram interessene sine i Brussel.
Innan EEC - med eller utan særreglar for fiskerigrense og 
krav til buplass i landet for å drive fiske i norske far
vatn - vil truleg kapitalistiske fiskarreiarinteresser få 
auka politisk og finansiell støtte i konkurransen mot 
sjølveigarfiskarane. Ein siger for kapitalinteressene, 
knytt til t.d. Nestlé og norske trålarreiarlag, vil bryte 
ned grunnlaget for ei spreidd busetjing av sjølvstendige 
fiskarar. Dei frie fiskarane står i fare for å bli pro
letariserte og fråtekne kontrollen over eigen produksjon,
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BOKCAFE
En bokcafe er i ferd med å bli danna i Oslo.
Den skal selge progressiv litteratur, plaka
ter og plater - hovedsakelig litteratur som 
er vanskelig å få tak i i vanlige bokhandler. 
Bokcafeen er et fronttiltak som bygger på et 
anti-imperialistisk, anti-kapitalistisk grunn
lag. Dette vil også inkludere skjønnlitteratur. 
Det vil bli sendt ut en katalog når utvalget 
er klart.
En bokcafe er ikke bare bøker. En av hoved
hensiktene med tiltaket er å lage et politisk/ 
kulturelt aktivitetssenter. Det er tale om 
film, teater, debatt, studiegrupper etc.
Like viktig er det å ha et koselig sted der 
folk kan møtes over en kopp te.
BOKCAFEEN ER IKKE BARE ET MÅL I SEG SJØL - 
MEN ET MIDDEL I KAMPEN MOT KAPITALISMEN OG 
FOR ET SOSIALISTISK SAMFUNN.
Bokcafeens start er avhengig av økonomisk 
støtte fra de den skal tjene. Bare på den 
måten kan vi få et rikelig utvalg fra begyn
nelsen av. De som er i stand til det, kan 
betale inn det de kan avse på

postgironr. 20 89 84.
Disse vil seinere få fordel av dette i form 
av rabatt og/eller bokkatalogen.
Skriv inn dersom du vil høre hvordan arbeidet 
går, kom med forslag til litteratur, adresser, 
eller besøk oss her i

Hjelmsgt. 3, Oslo 3.
(Bokcafeen er uavhengig av de tidligere virk
somhetene i huset.)

Arbeidsutvalget for Bokcafeen
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