Kjell Gunnar Holm og Knut Sørensen:

Økologi og økopolitikk: Noen trekk
ved økobevegelsen i Norge

Økobevegelsen i Norge framstår idag som kraftig svekket. Mange
av dens problemområder er fremdeles aktuelle, men blir idag
reist i en annen sammenheng. Oppslutningen om bevegelsens ideer er imidlertid fremdeles så stor at den er betydningsfull.
Dessuten representerer de stadig en utfordring til den sosialistiske teorien. Det foregår en kamp mellom økobevegelsens
teoretiske posisjoner· og marxismen. Denne kommer klarest til
syne i Sosialistisk Venstreparti (SV) som også har lagt stor
vekt på å få tilslutning fra økologisk orienterte grupper. Det
siste gir seg klart utslag i et utkast til studiesirkel i "økopolitikk":
"Vår klode har gått gjennom en makaber verdiforringelse de
siste hundre år: Skogene raseres, vannbalansen ødelegges
og jordas ørkenområder eter opp større og større områder
med dyrket mark. ·Luft, vann og jord forgiftes. Hele jordas
dyreliv, fra pingviner i sør til isbjørner i nord er infisert med miljøgifter. Forurensningene har fått verdensomspennende dimensjoner. Karbondioksydinnholdet i at~
mosfæren øker, slik at klimatiske endringer lar seg registrere. Sur nedbør skader i Økende grad jordsmonn,
planteproduksjon og dyreliv. Våre energikilder tømmes
raskere og raskere. Mangelen på råvarer og uerstattelige
ressurser blir mer og mer åpenbar. Som et mareritt i tillegg har vi den eksplosive og tilsynelatende uløselige befolkningsutviklingen. "1
På denne dramatiske måten indtroduseres vi til de økologiske
problemene. Perspektivet er nokså klart:
"Dersom overforbruket, misbruket og sløseriet med ressursene får fortsette uhindret, vil Ødeleggelsen av biosfæren
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innen kort tid være fullbyrdet. Økologens dom er altså
entydig og klar: Verden er inne i en omfattende økokrise
som når som helst kan bli avløst av en verdensomspennende
økokatastrofe! Vi står altså ved en korsvei; det vi gjør
eller lar være å gjøre idag, vil avgjøre om våre etterkommere skal få muligheter til å få tilfredsstilt fundamentale behov."2
Det er med utgangspunkt i et slikt verdensbilde at økobevegelsen har utformet sin politikk. Selv om dette suppleres med
andre og viktige momenter til en samfunnsforståelse, er det
allikevel fokuseringen på problemer som oppstår gjennom vekselvirkningen mellom menneskenes produktive aktiviteter og
naturen, som særpreger denne politiske retningen. Konsekvensen blir at naturvitenskapen Økologi opphøyes til å bli den
viktigste veilederen i utformingen av politiske linjer.

HVA ER ØKOLOGISKE

PROBLE~fER?

Sammenhengen mellom natur og samfunn har alltid stått sentralt i marxistisk tenkning. Hos '.'den unge" Marx finner v1 allmenne
utsagn om dette:
"Selv denne 'rene' naturvitenskap får jo både sitt materiale og sin målsetting først gjennom handel og industri,
gjennom menneskenes sansemessige virksomhet. Denne virksomhet, dette kontinuerlige sansemessige skapende arbeid,
produksjonen, er i den grad hele den sansemessige verdens
grunnlag, slik denne verden eksisterer idag, at Feuerbach
(og vi,H &S) - om denne virksomhet ble avbrutt bare for
ett år - ikke bare ville finne en voldsom forandring i
den naturlige verden, men snart ville savne hele menneskeverdenen og sin egen evne til å betrakte, ja hele sin egen
eksistens." 3
Dette betyr ikke at "naturlovene" oppheves under sosialismen
og erstattes av nye. "Mennesket kan i sin produksjon bare gå
fram som naturen selv, dvs. bare endre stoffenes former. 11 4
Naturvitenskapene som idag er et uttrykk for og som uttrykker
en kapitalistisk samfunnsformasjons begrep om naturen, er imidlertid ingen "ren" framstilling av disse "lovene". Tvertimot
representerer de et begrep om disse lovene som er særegent for
d_e nne type samfunnsformasjon.
Selv om vi holder fast ved eksistensen av naturlover, betyr
dette at vi ikke uten videre kan bruke dagens naturvitenskaper
som politiske veiledere. Forholdet mellom natur og samfunn kan
heller ikke lenger betraktes bare allment, som hos "den unge"
Marx, men i lys av den kapitalistiske produksjonsmåten:
Økologi forstås vanligvis som læren om samspillet mellom organismene i naturen. Den beskriver de kompliserte, i,nnbyrdes rela-
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sjonene mellom planter, dyr osv. For eksempel er noen organismer næring for andre, osv. De problemer som vanligvis omtales som økologiske, er konsekvenser . av menneskelige inngrep
som på en avgjørende måte forstyrrer denne Økologiske "likevekten". Eksempler på dette er forurensninger, utpining av
jord, erosjon og dambygging .
Økologien er et eksempel på en tverrfaglig naturvitens kap .
Selv om den har sitt utspring i biologien, er den svært preget av påvirkning fra termodynamikk, kybernetikk, systemteori
og informasjonsteori . 5 Økologien bygger ellers på resultater
fra en rekke andre fagområder som-fysikk, kjemi, hydrologi,
meteorologi osv. Dette preger økologien og er med på å gi den
status som den tverrfaglige naturvitenskap.
Utviklingen av økologien gjenspeiler på mange måter kapitalens Økte behov for manipulering med naturen. Gjennom ingeniørvitenskapene - som gjerne også bygger på flere naturvitenskaper, særlig fysikk og kjemi - og deres utvikling dekkes de
behov som springer ut av den kapitalistiske produksjonsprosessen, og som særlig er knyttet til produksjonen av relativ merverdi. Tilsvarende representerer økologien en utvikling av naturvitenskapene som sivarer til krav om muligheter til å gripe
inn mot skadevirkningene av vekselvirkningen mellom de produktive aktivitetene og naturen som stadig har vokst i omfang.
Disse kravene ble først stilt av jordbruket, og økologien ble
i sin første fase utviklet i samband med undersøkelser av
slike problemer. 6 Idag er oppgaven utvidet til å bedre mulighetene for å reprodusere kapitalens allmenne naturbetingelser.
Dette er et uttrykk for en samfunnsmessiggjøring av problemer
knyttet til enkelt-kapitalenes aksjoner som krever et helhetsperspektiv.
Selv om økologien er tverrfaglig , er den åpenbart likevel en
egen naturvitenskap. Den har sine egne resultater og kan ikke
reduseres til brokker av andre fagområder. Men ikke minst fordi økologien framstår som Vitenskapen om naturen - på makroplan - framviser den også åpenbare ideologiske elementer. Disse består blant annet i tendensen til å innordne samfunnsvitenskapene under økologien i form av f.eks. "humanøkologi." 7
ØKOBEVEGELSENS KLASSEGRUNNLAG.
"Jeg ser også en kilde til optimisme i selve miljøkrisens natur. Den er ikke et produ~t av menneskets biologiske egenskaper, som ikke ville kunne forandre seg tidsnok til å redde oss,
men som en følge av menneskets sos iale aktiviteter - som kan
forandres langt hurtigere. 11 8 Par allelt med sivilisasjonens

utvikling finner vi også økologiske problemer som et r esul t at
av menneskelige aktiviteter . Problemenes karakter svarer
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imidlertid til utviklingen av produktivkreftene og produksjonsforholdene. Menneskene kunne først ødelegge jord idet de begynte å bruke den. Forurensninger fra bokonsentrasjoner kunne
først opptre idet omfanget av handel og håndverk og det samfunnsmessige merprodukt muliggjorde slike ansamlinger.
De økologiske problemene under dagens kapitalisme er slik sett
ikke nye. Produksjonsmåten er imidlertid preget av en rask utvikling av produktivkreftene og en sterk konsentrasjon av såvel produksjon som bosetting. Dette er årsaken til det kvalitativt nye omfang som problemene har fått og som klarest uttrykkes gjennom den tiltagende forurensningen (forgiftningen) av
naturen. Den raske utvikling av produktivkreftene er imidlertid på ingen måte entydig negativt sett i forhold til disse
problemene. Tvertimot gir denne utviklingen oss også det beste
håp om å kunne løse dem.
Siden de økologiske problemene er samfunnsmessige, og dermed
særegne for en spesiell produksjonsmåte, lar de seg ikke analysere allment. En slik generell analyse vil bare være et uttrykk for at en har akseptert en teori om en mekanisk sammenheng mellom produktivkraftutvikling og slike problemer. Vi
kommer derfor i denne artikkelen til å konsentrere oss om kapital ismens økologiske problemer. 9
Det er på mange måter fristende å datere framveksten av bevisstheten om de Økologiske problemene til utgivelsen av
Rachel Carsons bok "Den tause våren". Den handlet om de ødeleggende bivirkningene som fulgte bruken av visse kjemiske plantevernmidler, og ga støtet til en ganske omfattende debatt på
begynnelsen av 1960-tallet. Bevisstheten om det Økende omfanget av slike problemer gjorde seg etterhvert gjeldende som en
politisk bevegelse - økobevegelsen - som får en økende oppslutning omkring 1970 og som i Norge kulminerer i 1973-74.
Økobevegelsen oppsto og vokste i kulminasjonen av en JO~års
oppadgående konjunktursyklus. Forut for og parallelt med dens
forløp pågikk det en omfattende radikaliseringsprosess i de
vestlige kapitalistiske land. I siste halvdel av 1960-årene
kom oppløsningen av den kalde krigens ideologiske undertrykkelse - anti-kommunismen. Det ble pånytt mulig å fremme kritikk
i en form som grep drivkreftene bak samfunnsutviklingen - kapitalismen. Vietnam-krigen ble et gigantisk lærestykke om kapitalens barbari for en hel verden.
Radikaliseringen pågikk sterkest blant studentene, selv om den
også grep om seg i de sosiale mellomlagene. 10 Radikaliseringsprosessen tok derfor stort sett form av studentopprør. Økobevegelsen synes å springe ut av denne prosessen. Problemstillinger av den typen vi har kalt for økologiske, ·fikk en på
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mange måter framtredende plass og kom til å spille en viktig
rolle i den mer generelle samfunnspolitiske kampen som deler av
studentbevegelsen etterhvert engasjerte seg i. Typiske eksempler fra Norge er kampen mot videre utbygging av vassdragene og mot totalsaneringen av eldre boligstrøk.
Økobevegelsen ble fra starten av et mellomlags- og studentfenomen . Det sterke engasjementet i miljøspørsmål finner vi
først og fremst blant personer med høyere utdanning med stilling i statsapparatet. Årsakene til dette kan synes uklare.
Et viktig moment ligger opplagt i de Økologiske problemstillingenes utvikling med bakgrunn i naturvitenskapelige resultater. Disse var først og lettest tilgjengelig for akademikere. Dessutep var de økologiske problemstillingene på mange
måter nokså abstrakte og vanskelige å forstå umiddelbart med
bakgrunn i egne daglige observasjoner. Dermed var det de naturvitenskapelige resultatene som måtte tjene som utgangspunkt. Dette viser seg noks& klart ved et studium av f.eks.
bøkene til Georg Borgstrøm eller den argumentasjonen som ble
brukt mot deler av vassdragsutbygginga.Il
Det viktigste var nok likevel at Økologispørsmålene kunne
fungere utløsende for mer generelle frustrasjoner over den
kapitalistiske samfunnsutviklinga. I etterkrigstiden opplever vi en sterk urbanisering. Folk samles i stadig større
grad i de store byene, og bokonsentrasjonene øker kraftig i
omfang. Samtidig stiller kapitalen økte krav til mobilitet av
arbeidskraften, noe som ytterligere øker mengden av flyttinger_, det skjer en umyndiggjøring og isolering i kjernefamilier som bare får funksjoner knyttet til konsumsfæren.
"Økologien tilbød liberalt innstilte mennesker det de
lengtet etter, en sikker, rasjonell og f r emfor alt,
fredelig måt.~ li gi skinn av å omdanne samfunnet, begrense kapitalismens vekst, bevare naturressursene
gjennom kontroll med forurensningene, utvikle en mer samordnet sentral statsmakt; kort sagt å etablere planer og
programmer for å korrigere feilene ved det. mange så som
et grunnleggende pålitelig, sunt politisk system." 12
At disse forholdene ga best grobunn fqr misnøye i mellomlagene, skyldes nok den sosiale situasjon som disse gruppene opplevde. De utgjør en voksende lønnsarbeidergruppe i takt med
den Økte vitenskapeliggjøringen av produksjonen og veksten i
statsapparatet. Dessuten var de statsansatte mellomlagsgruppene uten direkte erfaring med følgene av kapitalens verdiforøkningsproblemer og uten den instinktive innsikt i sammenhengen mellom "nullvekst" og arbeidsløshet som vi finner i arbeiderklassen. Også dette preger Økobevegelsens framvekst.
Det er nødvendig i noen grad å relatere økobevegelsens opp-
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komst til utviklingen innenfor naturvitenskap og teknologi, og
de ideologiske konsekvensene av dette. Bevisstheten om de Økologiske problemene er på sett og vis et uttrykk for framveksten av et nytt begrep om naturen.
Gjennom 1950 og 1960-årene utvikles naturvitenskapene i sterkere grad med henblikk pa en mulig anvendelse av resultatene
både i og i tilknytning til den umiddelbare produksjonsprosessen. Dette var et resultat av forløpet av kapitalakkumulasjon- '
en som hadde nådd et trinn der det stort sett bare var mulig å
Øke produksjonen av relativ merverdi. Kapitalen krevde derfo'r
stadig mer effektivt produksjonsutstyr, og vi fikk en raskt
Økende vitenskapeliggjøring av arbeidsprosessen. (Jfr. Sakslinds og Kolstads artikler).
I denne prosessen inngår det et klart element av en teknologisk utviklingsoptimisme - troen på at den teknologiske utviklingen kan løse alle kapitalismens problemer etter tur. Romfartsprogrammet spilte opplagt en viktig rolle i denne sammenheng. At mennesket kunne dra til månen, var utvilsomt en
stor seier fot" "teknologien".
Vi finner en rekke nasjonale 'særdrag ved økobevegelsene. Et av
disse er utviklingen i klassegrunnlaget. I utgangspunktet var
det også i Norge mellomlag og studenter som utgjorde bevegelsens basis. Etterhvert utviklet den seg imidlertid til å bli
en allianse mellom de sosiale mellomlagene og småborgerskapet,
og dette forklarer ihvertfall delvis bevegelsens ideologiske
styrke.
Alliansen vokste fram gjennom kampen mot norsk EF-medlemskap.
Denne striden som fikk sitt viktigste organisatoriske uttrykk
i "Folkebevegelsen mot EEC", hadde sitt ideologiske grunnlag
blant annet i paroler om desentralisering, selvbestemmelsesrett og bevaring av naturen. Disse elementene finner vi også
igjen i økobevegelsens idegrunnlag, noe som gjorde utviklingen
av alliansen med småbønder og fiskere nærliggende. Verken EFkampens forløp eller økobevegelsens utvikling kan forståes
uten at vi trekker inn denne gjensidigepåvirkningen.
Det ligger et visst faremoment i denne fikseringen på E.Fkampen. Vi kan nemlig vanskelig hevde at økobevegelsen på noe
tidspunkt var tilstrekkelig homogen politisk til entydig å stå
bak et Nei til EEC. I utgangspunktet finner vi økobevegelsen
dominert av en liberal, pluralistisk og "saksorientert" tankegang. "Politisering" ble oppfattet som en fare for et arbeid
som jo var i . "alles" interesse. Selv om utviklingen fram mot
folkeavstemningen om medlemskap i EF både svekket den liberale
pluralismen og ga Økt innflytelse til den strømningen som gikk
aktivt mot norsk medlemsskap, eksisterte det likefullt en mer
borgerlig, Ja-til-EF-tendens som skaffet økobevegelsen et
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visst gjennomslag i for eksempel Unge Høyre. Slik sett gjorde
EF-kampen det umulig å gi Økobevegelsen et samlende organisatorisk uttrykk,1 3 noe som selvsagt ville vært vanskelig nok
uten . Det ser vi av erfaringene fra andre land.1 4
På den annen side var det likevel EF-kampen som ga Økobevegelsen dens faktiske styrke, og resultatet av folkeavstemningen
ble også av mange innen bevegelsen oppfattet som en bekreftelse på at deres ideer og arbeidsmåte var riktig. De ulike klasseinteressene som var knyttet til de Økologiske problemene
satte seg imidlertig igjennom etterhvert i den ideologiske og
organisatoriske utviklingen. Det kan her pekes på tre forskjellige retninger: populismen, Økologismen og darnrnanismen.
Disse representerer alle en gjenspeiling av ulike kombinasjoner av de involverte klasseinteressene. Vi skal komme tilbake
til en grundig drøfting av dette i senere avsnitt.
RETNINGER INNEN ØKOBEVEGELSEN
Som vi var inne på, fikk ikke den norske økobevegelsen noe enhetlig organisatorisk uttrykk. Tvertimot oppsto det i tur og
orden en rekke organisasjoner som ønsket å føre kampen for å
løse økologiske problemer. Forskjellen mellom dem er klare
nok. På den ene siden har vi organisasjoner av typen World
Wildlife Fund, Fremtiden i våre hender og Norges Naturvernforbund, som alle h&r en lav politisk profil med klare borgerlig-liberale trekk både i ideologi og arbeidsmåte. Som en motsats til disse finner vi f.eks. Samarbeidsgruppene for naturog rniljc/JVerrr (smn] og Populistiske Arbeidsgrupper som klarere
åpnet og åpner for en slags kapitalismekritikk, og med en arbeidsstil som tildels var militant og i åpen opposisjon til
kapitalens, og statens apparater.
Den mest typiske organisasjoneform for økobevegelsen er imidlertid aksjonen 7 en form for kortvarig, saksorientert front.
Opp gjennom 70-årene finner vi en rekke slike, både lokalt og
nasjonalt. Typiske eksempler er Aksjon Kyst-Norge, Aksjon mot
atomkraftverk, IEA-aksjonen, men også de bymiljøaksjonsgruppene som vi finner mange av denne perioden. Etterhvert får
dessuten Økobevegelsen innslag i de politiske partiene. Dette
skjer først i Sosialistisk Folkeparti (SF) via folk som Ottar
Brox, men i EF-kampens kjølvann også i de øvrige partiene,
<anskje særlig i Venstre og Senterpartiet.
)et er rimelig å beskrive økobevegelsens organisasjonsform som
Løs og uforpliktende. I tråd med arven fra studentbevegelsen
var arbeidsmåten aktivistorientert og antiautoritær, og den
forutsatte i høy grad entusiasme blant medlemmene. Arbeids5ruppeformen var en god del brukt . 14 Denne beskrivelsen
5jelder imidlertid ikke konsekvent. I organisasjoner av typ~n Norges Naturvernforbund og Fremtiden i våre hender finner
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vi i sterkere grad mellomlagenes tradisjonelle form. Arbeidsstilen er også her uforpliktende, men virksomheten er stort
sett avhengig av innsatsen til de valgte tillitsrepresentantene. Disse organisasjonene er da heller ikke aksjonsrettet.
Istedet er . deres arbeidsmåte orientert mot parlamentariske
organer, og virksomheten består stort sett av meningspåvirk~
ning gjennom propaganda i former som aksepteres innenfor borgerl ighetens rammer.
På denne bakgrunn må vi kunne si at organiseringen av økobevegelsen gjenspeiler klassegrunnlaget. Både organisasjonsmangfoldet og den uforpliktende arbeidsstilen må sees på som et
uttrykk for den mangel på kollektiv trad~sjon og samhold som
vi særlig finne i mellomlagene Småborgerskapet på landsbygda
har riktignok historiske kamperfaringer bak seg som gruppe, 16
og de har utviklet sine egne landsomfattende organisasjoner
for å i vareta sine int'eresser. Karakteren av denne lærdonrrnen
er imidlertid preget av bøndenes stilling i Norge som i hovedsak selveiere av produksjonsmidler (jord og redskaper). Tilknytningen til kapitalen skjer først og fremst gjennom sirkulasjonssfæren (krediddinstitusjoner, kooperasjoner). I motsetning til dette står arbeiderklassens klassesolidaritet som er
utviklet gjennom felles erfaringer i den direkte underordning
under kap i talens kommando i · produksjonssfæren.
Var så økobevegelsen fullstendig uten basis i arbeiderklassen? - Svaret på dette spørsmålet er egentlig både ja og nei.
På den ene siden fikk utvilsomt økobevegelsen oppslutning fra
enkelt-arbeidere, selv om det ikke var så mange som deltok
aktivt. Dessuten fi.kk nok endel av bevegelsens ideer et noe
bredere gjennomslag i klassen. Det gjelder f.eks. arbeidet
for vern av rekreasjonsområder nær byen. Kanskje ligger det
også et element av økobevegelsens påvirkning i den kamp som må
føres for bedre arbeidsmiljø? På den annen side satte ikke
arbeiderklassen noe preg på økobevegelsen. Dens politiske ideer uttrykte og uttrykker klasseinteresser som delvis står i
direkte motstrid til arbeiderklassens.
Det har etterhvert begynt å bli problematisk å snakke om noen
egen økobevegelse. De som er opptatt av og arbeider politisk
med disse problemene, er såpass sterkt splittet at det er
vanskelig å se dem som noen enhet. Med unntak for enkelte
frontorganisasjoner (Aksjon mot atomkraftverk, IEA-aksjonen)
er det ingen tvil om at bevegelsens organisatoriske uttrykk er
sverkt svekket. Dens politiske ideer har dessuten antatt nye
former og har ikke den samme gjennomslagskraft som tidligere.
Årsakene til dette er utvilsomt flere. For det første hadde
Økobevegelsen en tilsynelatende krisefri kapitalisme som sin
historiske forutsetning. Når kapitalismen synes å utvikle seg
stabilt og økonomisk krisefritt, blir miljøforstyrrelsene
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lettere å få øye på . De klare Økonomiske krisetilløpene som
har gjort seg gjeldende de siste par årene, har stillt andre
problemer øverst på den politiske dagsorden: inflasjon og arbeidsløsheten.
Samtidig viser det seg at kapitalen ganske riktig utnytter den
økologiske kunnskapen til nye og bedre former for naturbeherskelse. Visse isolerte Økologiske problemer har fått en
foreløpig løsning. Det gjelder for eksempel forurensningen av
større vassdrag som ThemEen, der vannet er blitt såpass rent
at fisket er blitt vesentlig bedre og fisken spiselig. Dette
gjenspeiler behovet for å reprodusere produksjonens naturgrunnlag (som rent vann), noe som stiller den kapitalistiske
staten overfor nye oppgaver. Dermed blir det også hensiktsmessig
for de politiske partiene å målbære økologiske synspunkter utover det som skal til for å fange opp velgere som er opptatt
av slike spørsmål.
Denne utviklingen illustrerer forøvrig det reformistiske element i økobevegelsen. Endel av de kravene som er blitt stillt,
er også blitt oppfylt, uten at dette ser ut til å ha fått konsekvenser for bevegelsens politikk. Reformismen er forøvrig
nokså åpenlys i organisasjoner som Norges Naturvernforbund og
Fremtiden i våre hender.
Et siste moment som ikke er uavhengig av de andre, er at en
stadig større del av .økobevegelsen har prøvd å knytte an til
sosialismen. Selv om ·dette i mange tilfeller har ført til en
sosialismeforståelse som er mer preget av økologiske/populistiske ideer enn marxisme, har resultatet også vært en utvidelse
av det politiske perspektivet utover de økologiske problemene.
Disse har fått en plass mer på linje med de mer allmenne spørsmål som kapitalismens utvikling stiller oss overfor (arbeidsløshet, bedriftsnedleggelser, korporativisering osv.).
ØKOBEVEGELSEN OG POPULISMEN
På samme måte som andre samfunnsproblemer underkastes også de
økologiske spørsmålene en klassemessig formidling. Både framstillingen av problemene og forslag til løsninger i siste instans uttrykker forskjellige klasseinteresser. Dette viser seg
i de ulike ideologiske retningene som vi finner i økobevegelsen, og i deres utvikling.
Som vi tidligere har vært inne på, var økobevegelsen nokså homogen idemessig i utgangspunktet. Dette var et uttrykk for en
teII]Illelig snever oppfatning av problemene uten særlige tilløp
til analyse av mulige årsaker, mens også for et mer ensartet
klassegrunnlag enn ,det vi finner senere. Ennå er det en god del
felles ·tankegods - det er derfor vi kan snakke om en bevege!~
se - men dette går mer på en oppfatning av hvilke saker som må
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prioriteres, enn enighet om hvordan de skal løses.
Den dominerende ideologiske retningen i den norske økobevegelsen var populismen. Det var den som ga det beste uttrykket
for det interessefellesskapet som gjorde seg gjeldende mellom
deler av mellomlagene og småborgerskapet på landsbygda, , og
som korn til å prege økobevegelsen i perioden omkring EF-kampen.
Utviklingen av den norske populismen 17 er nær knyttet til
Ottar Brox. Vesentlige deler av det populistiske idegrunnlaget kan vi finne i boken hans "Hva skjer i Nord-Norge?" som
korn allerede i 1966. Brox presenterte her synspunkter som
svarte bra til interessene til fiskere og småbønder., nemlig
et forsvar for deres levemåte og forslag til en styrking av
det Økonomiske grunnlaget for denne. Disse tankene fikk etterhvert oppslutning i det partiet Brox tilhørte - SF. I 1968
vedtok SF et distriktspolitisk program som bygde på ideene
hans.
Utviklingen av populismen som ideologi må ellers sees i sammenheng med framveksten av den studentdominerte små.gruppen
Populistiske Arbeidsgrupper (PAG). I en kortere periode spilte
PAG en relativt betydningsfull rolle som teoriprodusent og
formidler av populistiske ideer. De ga ut en bok - "Norsk
Populisme" - 4 artikkelsamlinger og en månedlig avis - "Fagavisa" - som korn ut inntil nylig. Gruppen ble startet i Bergen
av utbrytere fra Studentvenstrelaget, men korn etterhvert til
å favne såvel SF'ere som partiløse folk fra mellompartiene.
Både Brox og Sætra var knyttet til PAG.
Populismen ble utviklet under påvirkning av sosialantropologi
og økologi. Nettopp på bakgrunn av resultater fra sosialantropologiske undersøkelser av utkant-Norge - blant annet fra Brox
- var det at populistene kunne artikulere interessene til småborgerskapet på landet - et forsvar av den eksisterende næringsstrukturen. Vi finner ellers elementer fra andre politiske
strømninger - ikke-volds-teori, anarkisme og i noen grad også
sosialistisk teori.
Når populismen kunne utvikle seg som den gjorde, har det sammenheng med måten som økologiske problemer ble knyttet til avfolkningen av utkantene. Populistene fikk fram at fraflyttingen i distriktene førte til pressproblemer i byene og at kapitalismens ødeleggelse av naturen var nøye knyttet til dens
konsentrasjoner av industri og boligområder. Dermed kunne populismen dokumentere en felles interesse mellom de grupper
innen de sosiale mellomlagene som var opptatt av forurensning,
matmangel og bymiljø, og småborgerskapet på landsbygden som
ville forsvare seg mot fraflytting, relativ utarming og proletarisering.
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Det kan ikke herske tyil om at populismen forsto seg som antikapitalistisk. Både sentraliseringsproblemene og Økologispørsmålene ble oppfattet som følger :tv kapitalismens utvikling og
knyttet til "kravet om profitt". 18 Noen dypere forståelse av
årsakssammengengene finner vi imidlertid ikke. Populismens økonomioppfatning var typisk borgerlig. "Med økonomi vil vi i
det følgende mene læren om hvorledes man anvender knappe ressurser, som kunne hatt alternative anvendelser, til å framstille varer og fordelingen av disse varene mellom grupper i
samfunnet." 19
På samme måte var også populistene anti-imperialister. Dette
knyttet de selvsagt til den skjeve fordelingen av mat og
andre ressurser mellom u-landene og de vestlige kapitalistiske land. Populistene oppfattet imidlertid også monopolselskapenes samfunnsmessige rolle, og PAG støttet opp om solidaritetsarbeidet med Vietnam i Solidaritetskomiteen. Sætras
anti-imperialisme er militant og et av de få, konsekvente
trekkene ved boken hans.
Nøkkelbegrepet i populismens politiske analyse og strategi,
er lokalsamfunnet.
"Når populistane nyttar omgrepet lokalsamfunn, så er det
for å gje ei ramme for forståing av samfunn, grupper og
individ. Vi ser ikkje bort frå bransje- eller klassesamanhengar, men meiner at lokal tilknytning kan vere vel så
viktig, både til .·å forstå og til å endre samfunnsforhold.
Kjenneteikna ved lokalsamfunn er i første rekkje sosiale
føresetnader. Vi kan nemne allsidighet, oversyn, direkte
kommunikasjon, felles opplevingar og kontinuitet. Lokalsamfunna vil dermed vere relativt små samfunn - det er
begrensa kor mykje ein kan ha oversyn over." 20
Lokalsamfunnsbegrepet inneholder utvilsomt endel viktige og
interessante poenger. Vi skal her nøye oss med et par kritiske
kommentarer. De går før_st og fremst på den plass som lokalsamfunnet får i den politiske analysen. Når populistene sier med
Ottar Brox at "Slagordmessig kan vi si at mens sosialdemokratenes nøkkelbegrep er sektor, og marxist-leninistenes er klasse,
så er populistenes nøkkelbegrep lokalsamfunn," 2 1 så er det et
klart uttrykk for en småborgerlig samfunnsforståelse. Denne
tilsidesettelse av klassekampen uttrykker nettopp småborgerskapets interesse av å "oppheve" kl-assene ved å gjøre alle til
småborgere. Gjennom lokalsamfunns-tankegangen viser populismen
sin karakter som en form for utopisk sosialisme. Dette så meget
mer som populistene aldri har klart å utvikle noen teori om
hvordan lokalsamfunnene skulle kunne samvirke på nasjonalt og
internasjonalt plan.
Populismens forhold til maxrismen er tvetydig. Riktignok prøver populistene å bruke marxistiske begreper i sine politiske
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analyser, men disse framstår som uformidlede og får et annet
innhold enn det opprinnelige. Samtidig som populistene mente
det var riktig å starte analysen av samfunnet med "den Økonomiske basis", benektet de det borgerlige statsapparatets
klassekarakter. 22
Marxismeforståelsen til populistene må selvsagt sees på bakgrunn av populismens klassegrunnlag og dens utviklingsbetingelser generelt. Siden marxismen stiller den umiddelbare produksjonsprosessen og dermed arbeiderklassen i folus, svarte
ikke denne teorien til det behovet for samfunnsforståelse som
gjorde seg gjeldende gjennom den økologiorienterte alliansen
mellom småborgerskapet og mellomlagsgrupper. Dessuten finner
vi hos populistene en rekke misforståelser omkring innholdet
i marxistisk teori. Disse var opplagt delvis av klassegrunnlaget, men også ideologisk betinget av den revisjonistiske
dominans i de sosialistiske miljøer i Norge. Populistenes
"Marx-kritikk" bygde i stor grad på "marxist-leninistiske"
-----1'-r-ams-t-i-H-i~--e-r-~-x-i-s-me-R-S--he-n-i-n-i-s--me-n-s---

Grunnl ag" som hærer mer preg av Stalin enn av Marx og

L~nin.

"Men når populistane ikkje kallar seg maxristar, og finn
det nødvendig å avgrense seg overfor sentrale deler av
marxistisk teori og strategi, så heng det dels saman med
at tradisjonell marxistisk politikk slik den er utforma
i marxismen-leninismen ikkje maktar å løyse det spørsmålet vi definerte som sjølve hovudsaka.
Problemet er ikkje lenger berre:
a. Korleis skape rettferd og demokrati for <lei som skapar
verdiane i samfunnet.
Den grunnleggande problemstillinga som andre spørsmål
må avleiast av, er:
b. Korleis hindre avskaffing av <lei ressurser politikken
skal fordele." 23
Slik uttrykker populistene det de oppfatter som det sentrale
ved sin marxisme-kritikk, nemlig at den ikke tar vare på de
økologiske problemstillingene. Populismen framhever programmatisk at naturvitenskapen Økologi må overordnes vitenskapen
om de kapitalistiske produksjonsforholdene (marxismen), den
"(må) idag få første prioritet i politikken."24 Slik tar populismen vare på den mest sentrale blant Økobevegelsens felles ideer.
Vi har tidligere vist det klart teilaktige i en slik oppfatning. Som kapitalistisk naturvitenskap må økologien underkastes marxistisk kritikk for å bli anvendbar. Samtidig har
økologien og marxismen ulike utsagnsområder. rutgangspunktet
lar de seg derfor ikke sammenligne etter en slik felles målestokk.
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De naturlover som økologien søker å avdekke gjennom det eksisterende begrep om naturen, er selvsagt nødvendig å ta hensyn
til også i politiske sammenhenger. Dette er imidlertid ikke
noe enestående. Tvertimot fungerer de andre naturvitenskapene
på samme måte. Ingen vil for eksempel ha noen tiltro til en
sosialistisk strategi som forutsetter at gravitasjonsloven må
oppheves!
Under EF-kampen og en kort tid etterpå var populismen på offensiven. De krav om reformer som populistene stilte, fikk
oppslutning og ble etterhvert også tatt over av de etablerte
politiske partiene. Dette skjedde først i de såkalte mellompartiene (Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre).
Deres regjeringsdannelse etter folkeavstemningen må sees på
som et uttrykk for en mer generell, men ubevisst og lite artikulert populistisk strømning. Samtidig ble populismen oppfattet
som en trussel av de politiske "establishment" i Arbeiderpartiet og Høyre. Det viser de nokså kraftige angrep som ble rettet
mot populistene av disse partienes politikere og aviser.
Dette varte imidlertid ikke lenge. I takt med den tiltagende
økonomiske krisen, svekkes oppslutningen om populismen. Årsakene er flere. For det førs ·t e overtar etterhvert også Arbeiderpartiet visse av de populistiske reformkravene som med de
skjerpede krisetendensene, klart synes funksjonelle. Fiskeripolitikken er et eksempel på dette. Generelt må vi dessuten
kunne si at populismen var en ideologi tilpasset oppgangstider.
Dens bevisstmessige forutsetninger besto blant annet i Økonomiske krisefrihet og full sysselsetting. Populismen viste seg
derfor ute av stand til å gripe den "nye" samfunnsmessige virkeligheten. Populistene hadde ingen teori om økonomiske kriser.
Populismen slik vi her framstiller den, var politisk venstreorientert. ' Visse av de populistiske reformtankene - særlig de
som var knyttet til avfolkningen av utkang-Norge - fikk imidlertid et bredere nedslagsfelt. Etterhvert som populismen blir
trengt over på defensiven, framstår effekten av dette langt
tydeligere. Det utvikler seg et nokså klart skille mellom en
borgerlig og en sosialistt~k orientert populisme.
'

.

Etter 1973 forsvinner PAG ut av det politiske bilde. De hadde
utspilt sin rolle og fikk l ·iten ny oppslutning. 25 Populismen
fant i stedet sine beste vekstvilkår i mellompartienes ungdomsorganisasjoner, særlig i Unge Venstre og Senterungdommen, men
utviklet seg der med åpent som en (små-)borgerlig ideologi. Vi
finner også sterke populistiske strømninger i SV. Danningen av
Sosialistisk Valgforbund tiltrakk seg mange partiløse populister som hadde begynt å orientere seg mot sosialismen. Det
gjaldt for eksempel en rekke av de drivende kreftene bak PAG.
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Populismen sto utvilsomt sterkest i SV fra starten. I takt
med dens generelle tilbakegang, har populismen imidlertid
mistet en god del av sin innflytelse. Det "økopolitiske" programmet som partiet vedtok på sitt landsmøte i 1976 er imidlertid klart preget av populistiske synspunkter.
ANDRE IDEOLOGISKE RETNINGER: ØKOLOGISME OG DAMMANISME
Selv om populismen var den dominerende ideologiske kraft i
Økobevegelsen og kanskje er det ennå, finner vi også andre
ideretninger. Vi har tidligere nevnt økologismen og dannnanismen som navn på de viktigste, og vi skal i det følgende se
litt nærmere på deres klassegrunnlag og politiske innhold.
Med Økologismen forstår vi den ideologiske retningen som konsekvent forsøker å anvende en økologisk ("naturvitenskapelig")
forklaringsmodell på samfunnsspørsmål. Vi finner slike ideer
under merkelapper som humanøkologi, økofilosofi og økosofi. I
Norge synes de å ha hatt den beste grobunn i filosofimiljøet
i Oslo og i SrlM. Sigmund Kvaløy må regnes som den viktigste
ideologen, men ellers står personer som Arne Næss og Ivar
Mysterud relativt sentralt. Lignende strømninger finner vi også i andre land, kanskje "særlig i Økologiske fagmiljøer og i
anark.i smen.
Det sentrale ved økologismen er dens tendens til å redusere
det til økologi. Sigmund Kvaløy uttrykker det slik:
"I min leting har det mer og mer framstått som nødvendig
å legge hovedvekten på å søke opplevd forståelse av- de
mest særpregede begrepene fra moderne vitenskapelig økologi, å streve med mulighetene for anvendelse av disse
til analyser av menneskesamfunnet som del av biosfærens
totale organismesamfunn, og sette dette i sannnenheng med
det som skjer innen mitt eget, norske samfunn idag." 26
Tendensen er ikke ny. Tvert om har samfunnsvitenskapene blitt
utsatt for slike reduksjonsforsøk også tidligere. -Sosialdarwinismen er ett eksempel på det.
Hvordan begrunnes så reduksjonismen? - Såvidt vi kan forstå,
er grunnlaget for å gi økologien en slik plass det forsåvidt
ubestridelige faktum at mennesket er en organisme. "Ethvert
menneske fungerer og kan bare fullt ut forstås gjennom sine
tusen tråder til sitt samfunn, og dette samfunnet er en ubrytelig del av det større livssamfunnet og den ikke-levende materien dette er avhengig av. Økofilosofisk sees menneskesamfunnet som en integrert (men ikke "harmonisk"~)del av økosystemet." 27 Slik sett representerer ikke øko logismen noe
nytt, den bruker bare nye ord på de gamle slutningene.
Det finnes imidlertid en mer interessant begrunnelse som på en
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helt annen måte er knyttet til utviklingen innenfor de borgerlige samfunnsvitenskapene idag. "Det spørsmålet tradisjonell
vitenskap stiller om samanhengane i naturen, byrjar med ko rleis . Nettopp difor er ·øko l ogien utvikla ut frå ein stadig
sterkare trong ti l å få svar på kvifor, å forstå, ikkje berre
sjå, verkemåten til økosystema. Ja, sjølve omgrepet "økosystem" viser jo eitt av <lei viktige punkta som skil økologien
frå den rådande vitskapstradisjonen: systemtenkinga eller det
heilskapelige perspektivet på livssamfunnet. 11 2 8
Bakgrunnen for utviklingen av den generelle systemteorien er
selvsagt å finne i utviklingep av senkapitalismen. Dagens
kapitalistiske samfunnsformasjoner framtrer som stadig mer
komplekse. Reguleringen av enkelt-kapitalenes aksjoner krever
utviklingen av en mer "vitenskapelig" forståelse for de de
totale, samfunnsmessige resultater av de enkelte effektene av
disse aksjoner . Tilsvarende behov oppstår også innen den
enkelte bedrift som følge av dens økte" størrelse - konsentrasjonen av kapital. Dette belyser for eksempel utviklingen innenfor organisasjonsteorien :
Systemtankegangen er må mange måter progressiv . Dens anvendelse innen ingeniørvitenskapene representerer utvilsomt en
videreutvikling av produktivkreftene i riktig retning. I en
sosialistisk p l anøkonomi vil den kunne bli et viktig og nyttig redskap.
Kritikken mot systemteorien må først og fremst rettes mot dens
generalisering til også å bli en allmen samfunnsvitenskapelig
metode. I en slik sammenheng kan den ikke fungere vitenskapelig fordi det ikke er noen sammenheng mellom metoden og dens
spesifikke undersøkelsesobjekt - den kapitalistiske samfunnsformasj anen.
Et av de viktigste poengene ved den marx'ske metode er nettopp
at den bare eksisterer gjennom analysen av de kapitalistiske
produksjonsforholdene. Metoden og dens begreper er utviklet
konkret gjennom forskning på dette spesifikke undersøkelsesobjektet . Dette i motsetning til systemteorien som i kraft av å
skulle være en almengyldig, abstrakt metode, ender opp i
29
.
formelle abstraksjoner.
Vi mener altså at det er grunnleggende feilaktig å hevde at
økologien kan r omme samfunnsvitenskapene fordi dens metodiske
grunnlag - systemteorien - bygger på en "helhetstankegang".
Mistanken burde ellers melde seg raskt ·n år en ser ek9empler på
slike økologistiske analyser. Når menneskelige aktiviteter skal
formuleres på tilsvarende måte som energiutveksling i termodynamiske systemer, blir resultatet noe pussig. 30
Økologismen har også endel merkelige politiske konsekvenser.
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En av dem er en noe spesiell form for pluraliS1ne. Et a:v økologiens _resultater som naturvitenskap, er at økosystemer som
består av mange typer organismer, tåler større variasjoner i
påvirkninger fra omgivelsene enn en monokultur som for eksempel en kornåker. I analogi med dette framheves det som ønskelig
med flest mulig opplevelsesmuligheter i "menneskesamfunn"('.)31
Det viktigste bidraget fra økologismen til den politiske terminologi er begrepsparet industrivekstsamfunn - likevektssamfunn. Hos Kvaløy defineres det førstnevnte ut fra to kjennetegn:
a. individuell økonomisk konkurranse, dels mellom industribedrifter, dels mellom samfunnet som stat og
andre stateY i verden.
b. avhengighet av kvantifisert planlegging. 32
Likevektssamfunnet framstilles som et livsnødvendighetssamfunn med grunnlag i produksjon av mat og andre livsnødvendigheter, ikke i industriprodukter. Kvaløy nevner selv sherpasamfunnet som et eksempel. Her kommer det dypt reaksjonære i økologismen klart fram. Konsekvensen av slike forestillinger må
bli at historien skal skrus tilbake til en form for naturalhusholdning. I så fall blir det vanskelig å dra på turistreiser til Himalaya~
Økologismen har hatt liten selvstendig betydning i Norge. Ideene har fått en viss tilslutning i miljøer orientert mot naturfilosofi og naturmystikk, men utover denne utgruppebasis
har oppslutningen vært liten. Enkelte av de ideologiske elementene kan framtre som funksjonelle for borgerskapet, men i
den sammenhengen som de opptrer i, kan de vanskelig bli noe
annet enn en kuriositet.
Økologismen har imidlertid hatt en viss påvirkning på populismens utvikling, særlig i de siste par-tre årene. De borgerlige populistene har tatt over begrepsparet industrivekstsamfunn - likevektssamfunn og .bruker det i sin politiske propaganda. Deres måte å definere industrivekstsamfunn har mye til
felles med Kvaløy's, og begrepet må sies å være svært hensiktsmessig til deres bruk idet det gir gode muligheter til å
avgrense seg fra sosialismen, samtidig som man kan stå fram
som kapitalismekritiker der det er ønskelig, for eksempel i
studentmiljøer.
Begrepets likevektssamfunn er mer interessant. Dette har også
fått stor utbredelse blant sosialistisk orienterte populister.
Begrepsinnholdet er imidlertid høyst uklart - naturlig nok. I
prinsippet er et likevektssamfunn et samfunn som er i tilstrekkelig balanse med sitt naturgrunnlag til å kunne fortsette med
å eksistere innen et uoverskuelig (langt) tidsrom. Dette er et
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mål som det er vanskelig å være uenig i når det . ikke presiseres nærmere. Vanligvis er ikke det tilfelle. 33
I streng forstand er ønsket om et samfunn i varig økologisk
likevekt en ren utopi. Utopiens grunnlag ligger i feilaktige
oppfatninger omkring naturens egen utviklingsdynamikk og i
idealiserte forestillinger om stoffskiftet mellom menneske og
natur. Naturen er selv underkastet forandringer av egen kraft.
Utviklingen av Jorden fra en glødende steinklump til dagens
klode viser dette med all ønskelig tydelighet. Istidene oppsto uten medvirkning verken fra mennesker eller andre bevisste
vesener. Likeså eksplosjonen av vulkanen Krakatoa som forurenset atmosfæren med mer støv enn industrien har greid i hele
den historiske tid. En varig, stabil likevekt er altså umulig
fordi naturen selv ikke er stabil.
Dessuten representerer nesten alle menneskelige aktiviteter en
form for stoffskifte med naturen, altså en forandring i den
likevekt som eksisterte forut for aktiviteten. Enhver form for
jordbruk betyr altså en forstyrrelse av den idealiserte likevekten. Skal begrepet om et "likevektssamfunn" bli fruktbart,
må det gis et annet innhold som reflekterer de muligheter som
ligger i vekselvirkningen mellom menneskets produktive aktiviteter og produksjonens naturgrunnlag. Begrepet må svare til de
muligheter som våre naturvitenskapelige kunnskaper og en eventuell videreutvikling av disse, ·gir oss til å regusere vårt
stoffskifte med naturen og begrense omfanget av eller unngå
skadevirkningene av dette. Det er tilfredsstillelsen av dette
behovet som er Økologiens rasjonelle kjerne, og disse reguleringsmulighetene som gjør det mulig å diskutere løsningen av de
økologiske problemene.
I motsetni~g til økologismen har damrnanismen fått en viss oppslutning. Dette markeres for eksempel av medlemstallet i det
organisatoriske uttrykket for disse ideene. "Folkeaksjonen
Fremtiden i våre hender". Dammanismen har dessuten en god del
sympatisører innen alle politiske partier med mulige unntak
for NKP og AKP. På denne måten representerer dammanismen noe
av det opprinnelige i Økobevegelsen. Den fikserer sterkt på de
økologiske 'p roblemene, samtidig som den framstår som tverrpolitisk. Vi finner da også at dammanismen i hovedsak har sitt
klassegrunnlag i de sosiale mellomlagene, og følgelig at dens
problemstillinger er typisk urbane. Dette i motsetning til
populismen.
Vi finner utvilsomme elementer av samfunnskritikk også i dammanismen. Det følger med nødvendighet av kretsingen om de økologiske problemene som umiddell;>art synes å være knyttet til
det samfunnet som vi lever i. Den har også 11oen vage anti..
-i mperiali~tiske trekk,
ja det er kanskje det eneste pro63

gressive ved denne strømningen.
Det sentrale ved dammanismen er imidlertid strategien, eller
mangel på sådann . Kort sagt skal problemene løses med vekt på
en ho ldni ngsendr-ing hos hvert enkelt samfunnsmedlem. Dermed
er vi på en måte tilbake til den klassiske liberalismens sentrering om individet - problemet er et annet, men metoden er
den samme. Riktignok medgir dammanistene at det også må en
samfunnsforandring til, men denne er uspesifisert og det synes
som om den skal begynne som en endring i holdninger hos individene. Dette har den felles med religiøse bevegelser og gir
den et kvasi-religiøst tilsnitt.
Når dammanistene kan presentere en slik strategi, gjenspeiler
det en manglende forståelse for hva det er som skaper bevissthet. Bak hele argumentasjonen ligger en forutsetning om at beslutninger kan fattes på et relativt fritt grunnlag - at hver
enkelt av oss kan gjøre et va l g ("omvendelse", "ny livsstil"
ve·d valg ) . Samfunnsproblemer blir spørsmål om moral .
Dammanismens strategi faller. på denne måten sammen med en akseptert arbeidsmåte i det borgerlige samfunnet - moralsk holdningspåvirkning. Men samtidig som den er i samsvar med oppslutningen og klassegrunnlaget, viser denne strategien også
dammanistenes politiske impotens. En organisasjon som "Fremtiden i våre hender" kan ikke vise til resultater utover det
normale for en middels vekkelsesbevegelse. Å aksjonere for
sine politiske mål synes å ligge utenfor organisasjonens muligheter. Innflytelsen blir deretter.
Dammanismen kan lett komme til å fungere reaksjonært gjennom
det ukvalifiserte kravet om å redusere det private forbruket.
Selvsagt kan høyt betalte mellomlagsgrupper godt klare seg med
et lavere konsum. Dette har imidlertid liten betydning. Poenget ligger i den funksjon det kan få å kjøre fram et slikt krav
som så utvilsomt er i tråd med borgerskapets interesser.
De økonomiske krisetendensene i kapitalismen viser seg nå mer
åpent enn på mange å r. Dermed blir det også mer nødvendig for
kapitalen å hindre ytterligere lønnsøkninger, ja helst trenger
den lønnsnedslag for å holde profitten oppe. I en slik situasjon er et forslag om å redusere det private forbruket - "å
spenne inn livreima" - nettopp det som trenges. På denne måten
kan arbeiderklassens økonomiske og politiske kamp splittes opp
og undergraves. Med henvisning til dammanismens situasjonsbeskrivelse kan kapitalistene hevde at lønnsøkninger er umoralsk.
Kravet om reduksjon i forbruket følges riktignok opp av dammanistene med e t krav om at det som spares, skal gis til u~
landene . Argumentasjonen virker appellerende - det har veldedighet ofte gjort - men det springende punktet ligger i hvor-
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dan dette skal gjennomføres. Darrnnanistene har tydeligvis ikke
tenkt seg muligheten av at bare det første krav~t - om lønnsstopp - blir innfridd. Bak seg i de~te kravet vil darrnnanbevegelsen ha hele kapitalistklassen. Bak dette ligger igjen
deres forestillinger om et klassenøytralt statsapparat.
Under påvirkning av darrnnanismen har fokk som Berge Furre og
Finn Gustavsen - framtredende medlemmer av SV - gitt kravet
av reduksjon i forbruket, formen lønnsstopp gje~nom innføring
av 100% marginalskatt for inntekter fra og med en størrelse
på omkring 80 - 90 000 kroner. Selv om kravet er framsatt
under andre forutsetninger enn hos darnmanistene, vil det kunne fungere på akkurat samme måten. Selv om det i første omgang er staten som får pengene, er det uten særlig betydning
i siste ende. For det første vil og kan staten kanalisere
disse pengene tilbake til kapitalen på en rekke forskjellige
og godt kamuflerte måter. For det andre vil en marginalbeskatning på 100% kombinert med en prisstigning på rundt 10%
i året, raskt gjøre det lite interessant å føre lønnskamp,
fordi hele '-'gevinsten" vil gå rett til staten. Det er uholdbart å forutsette at progresjonsgrensene vil være indeksregulerte. Konsekvensen blir at lønnskampen med kapitalen blir
erstattet med en progresjonsgrensekamp med staten. Det kan
vanskelig være noen ønskelig utvikling dersom en ønsker å
arbeide for sosialisme i Norge.
Etter vår oppfatning .uttrykker dammanismen Økobevegelsens konjunkturbestemte tilbakegang og defensive posisjon. Samtidig
viser den klart avgrensningen overfor arbeiderklassen. I en
prisetid kan en dammanistisk økobevegelse lett komme til å
fungere ideologisk reaksjonært. Den vil undergrave legitimiteten a~ arbeidernes lønnskamp og øke det ideologiske presset
mot arbeiderklassen.
'

Også populistene har kritisert dammanisrnen, særlig for fikseringen på holdningsforandring. Likevel er det populismen som er
klarest på tilbakegang, mens dammanistene har sikret og utbedret sin posisjon. I denne overgangen vises økobevegelsens utvikling fra en offensiv frerrnnarsj til en defensiv retrett.
AVSLUTTENDE BEMERKNINGER
"Eg er stadig like forundra og overgitt over den energien
mange marxistar legg ned i å påvise at økologien er reaksjonær og at økopolitikarane er borgerlege illusjonistar overfor opinionen. Da må det vere eit tankekors at
Borgstroms skrifter har rekruttert langt fleire sosialistar i Norge enn all verdens rett-truande og kanoniserte
sosialistisk filosofi." 34
Slik uttrykker Hartvig Sætre sin oppfatning av de marxistiske
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forsøk på å kritisere sine egne og andre "økopolitikeres"
ideer. Dette er inngangen til et villspor i debatten om Økobevegelsen som det er viktig å skjære klar av.
I utgangspunktet er det nødvendig å skille mellom naturvitenskapen økologi og det som Sætra og andre kaller for "økopolitikk". Det vi har vist, er jo nettopp at begrepet "økopolitikk", som innebærer en analyse av de Økologiske problemene
og en strategi for å løse dem, ikke lar seg konstruere ut fra
naturvitensk apene alene. Tvertimot er "økopolitikken" på samme måten. som marxismen, en teori om det norske samfunnet og
hvordan det skal forandres.
Det følger også uten videre av analysen i tidligere avsnitt
at økologien som naturvitenskap på ingen måte er reaksjonær.
Tvert om er den en progressiv vitenskap. Den representerer en
nødvendig videreutvikling av den kunnskap som trenges for å
regulere stoffskiftet mellom menneske og natur. Vi ser da også at kapitalen etterhvert har tatt ibruk denne kunnskapen,
særlig gjenno~ de statlige reguleringene.
Økobevegelsen er et for sammensatt fenomen til å kunne underkastes en tilsvarende, enkel analyse. Både oppsplittingen i
ulike ideologiske retninger og utviklingen innenfor disse,
gjør det vanskelig å gi en samrnenfattende bedømmelse av bevegelsens betydning og funksjon . Det er imidlertid klart at
framveksten av en bevissthet om Økologiske problemer har betydd en sluttstrek for de tidligere optimistiske framtidsutsikter for det borgerlige samfunnet. Troen på et evig, kapitalistisk overflodssamfunnn har fått et grunnskudd.
Økobevegelsens aksjoner og propaganda har også bidratt til å
tvinge fram inngrep fra statsmakten for å motvirke enkelte av
de økologiske problemene. Gjennom den sterke sentreringen om
slike spørsmal som bevegelsen var et uttrykk for, har det
blitt lettere for staten å regulere enkelt-kapitalenes aksjoner for å motvirke miljø-ødeleggelser. På denne måten har
økobevegelsen tjent som en legitimering av disse inngrepene i
handlefriheten til den enkelte kapital. Funksjonen til denne
"fødselshjelpen" er imidlertid tvetydig. På den ene siden har
den muliggjort nødvendige inngrep som har begrenset omfanget
av og til dels forhindret, endel miljøødeleggelser. Men samtidig uttrykker dette også det reformistiske potensialet i
bevegelsen .
Det kan imidlertid være vanskelig herske tvil om at økobevegelsen også har hatt klare reaksjonære trekk. Årsaken til dette ligger som vist tidligere bl. a. i klassegrunnlaget. Øko-
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klassens ledende rolle , ender i utopien . Det Økobev egelsen
har gjort, i den utstrekning den har erklært seg som sosialistisk, er å mobilisere mellomlagene og småborgerskapet på
landsbygda til kamp for sosialismen, uten å knytte dette
til arbeiderklassens kamp. Dette er igjen et uttrykk for
mangelen på et "begrep" om arbeiderklassens interesser og for
holdet mellom disse og andre klasser og lags interesser, også i økologiske spørsmål, samtidig som det uttrykker denne
mangelen. Resultatet har vært at økobevegelsen har vist seg
ute av stand til å mobilisere arbeiderklassen, ja det har
snarere oppstått motsetningsforhold her.
Dermed er de t også grunn t il å s t ille s eg nokså ske pdsk t il
Sætra s på stand om alle de s o s ial ister som er blit t rek rutt e rt
gjennom stud-ier av Borgst rom og annen " øko logi sk " litteratur,
utover den avvisning som må fø lge av en mer vitenskapelig forståelse for hvo rda n bevissthet dannes. Det er opplag t riktig
at en større del av økobeve gelsen har o rientert seg mot s osialismen etterhvert . Dette har imidlertid betydd at disse personP.ne har vært nødt t i l å overskride de politiske ideene til
~kobevebelsen, noe som i høy grad er et resultat av den kampen som har vært ført for marxismen innenfor den sosialistiske
bevegelsen. Sosialismen springer på ingen måte ut av bøkene
til verken Bo rgs trom eller andre "økologer"'.
Denne teoretiske kampen for marxisme må utvilsomt fortsette.
Fremdeles er det fol~ som kaller seg sosialister, men som forkaster den marxistiske teorien om kapitalismen. Ikke minst
gjelder dette verditeorien som innen visse "økopolitiske" retninger forvrenges til det ugjenkjennelige. 35 Dette betyr ikke
at det eksisterer noen ferdig utviklet teori om alle momenter
i den kapitalistiske samfunnsformasjonen. Det kampen står om,
er p'å hvilket teoretisk grunnlag den sosialistiske bevegelsen
skal utvikle sin analyse av kapitalismen og sin strategi for
sosialismen.
Også de økologiske problemene må analyseres og utvikles på
grunnlag av marxistisk teori. Dette kan bare skje gjennom en
videreføring av den generelle analysen av den kapitalistiske
samfunnsformasjonen i Norge. Problemene må forstås som kapi talisti ske ~ ikke som økologiske.
NOTER
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Studiesirkel i økopolitikk , del I. Sosialistisk Opplysningsforbund, Oslo 1975, s.l.
ibid., s.3.
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Oslo 1970, s.87.
Marx : Das Kapital I, Berlin (Øst), 1973, s.57 .
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Jfr. Mathiassen: Det økologiske perspektiv, RUC 1975,
s.76ff.
ibid. s.47f.
Se f.eks. Mysterud i Hofseth & Vinje (utg.): Økologi
økofilosofi, Oslo 1976.
Commoner, Barry: Ringen sluttes, Oslo 1972, s.119.
Det betyr at vi ikke tar opp og analyserer miljøproblemene i overgangssamfunnene (Sovjet, Kina rn.fl.).
Disse landene har en samfunnsdynamikk som er spåass
forskjellig fra kapitalismen at en slik analyse krever
et annerledes grunnlag. Et forsøk på en analyse av forholdene i Sovjet, finnes i Gerner: Milj~f~rst~ring och
socialisrn i Sovjet, i Natur och Sarnhalle, band 3 nr. 1
1976.
Vi skiller altså mellom småborgerskap og mellomlag. Med
mellomlag forstår vi de grupper av lønnsarbeidere som
ikke direkte er ~nderlagt kapitalens kommando. Det dreier seg vesentlig om ansatte i stat og kommune, samt
høyere funksjonærer. Lønnsarbeiderforholdet skiller
denne gruppen fra småborgerskapet, tilknytningen til
kapitalens kommandoposisjoner og/ eller sikkerhet mot
arbeidsløshet skiller dem fra arbeiderklassen.
Et eksempel på cj.ette er den argurne.n tasjon mot vassdragsutbygginga i Aurlandsdalen som tok utgangspunkt i nødvendigheten av å bevare en sjelden sort rabarbra som
vokste der.
Ridgeway: The politics of ecology. New York 1971, s.13.
Det ble riktognok tumlet med slike planer etter EF-kampen, blant annet innenfor SNtI. De korn imidlertid aldri
utover pratestadiet.
Se f.eks. Herforth: Miljøstrategi og NOAH, i Natur och
Sarnhalle, band 3, nr. 1 og leder i samme nummer.
Både PAG og SNM brukte f.eks. denne organisasjonsformen.
Økobevegelsen var således tidligere ute enn kvinnebevegelsen med gruppearbeids formen. Likheten i kl as seme ssig utgangspunkt er ellers slående.
Se f.eks. Koht: Norsk Bondereisning, OsLo 1975.
Vi bruker i denne artikkelen begrepet populisme ·slik
populistene gjør, nemlig som en betegnelse på et spesifikt ideologisk system. Denne populismen er et særnorsk fenomen, noe som gjør det nødvendig med en avgrensning overfor den sosiologiske måten å bruke begrepet på. Der benyttes det til å beskrive den nokså begrensede selvforståelsen til mer spontane folkelige protest~
bevegelser med ulik politisk karakter.
Dette
går klart fram av såvel publikasjonene fra PAG
som bøkene til Brox og Sætra.
Time rn.fl.: Norsk populisme, Oslo 1972, s. 39.
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Aarsæther: Populisme og marxisme, i FAG: Artikkelsamling 3,
Bergen 1973 s. 64 f.
Brox: Politikk, Oslo 1973, s.98.
Aarsæther, samme sted.
Oltedal: Om populisme, i FAG: Artikkelsamling 1, Bergen 72.
Aarsæther, samme sted.
Det ble etterhvert etablert FAG-lag flere steder i landet, først i Trondheim, siden i Tromsø, Stavanger og Oslo;
I en kortere periode eksisterte det i tillegg et mer omfattende kontaktnett som favnet flere skolesteder og et
par bygdesamfunn. I dag eksisterer det såvidt vi vet FAGlag i Bergen, Oslo og Tromsø. Laget i Trondheim ble lagt
ned i 1974, noen tid før laget i Oslo ble startet. Aktiviteten har stadig gått tilbake.
Kvaløy: Økofilosofisk fragment IV, s.3.
Samme sted, s.22f.
Vinje: Innledning, i Hofseth & Vinje, op.cit., s. 11.
Se f.eks. Blegen eg Nylehn: Organisasjonsteori, Trondheim 1972, s.315ff.
Mathiassen, op.cit. har endel eksempler på dette og det
vises til disse.
Jfr. Kvaløy i Hofseth & Vinje, op. cit., s.189ff.
Kvaløy, op.cit., s. 90. Bemerk inkonsistensen i kriteriene hans. Individuell økonomisk konkurranse avhengig av kvantifisert planlegging'.'.'.
Jfr. Økologi og _.sosialisme. Et økopolitisk arbeidsgrunnlag for SV, Oslo 1976, s.6f.
Hartvig Sætra: Er økologien reaksjonær? i Natur og
Samhalle, ~and 2 nr. 3.
"Arbeidsverdibegrepet er et meningsfylt, men lit e f unksjonelt begrep. Det er meningsfylt fordi det innebærer at det
er arbeid og bare arbeid som skaper verdi, og at pengegevinster ved spekulasjon ikke er verdiskapende. Men de t er
lite funksjonelt i et Økonomisk system, fordi det vill e
legitimere (sic!) all produksjon det er nedlagt arbeid i også sosialt søppel. Dersom verdien bare blir bestemt av
det arbeid som er nedlagt, ~ille naturr~ssursene få tillag~
seg liten eller irigen verdi." (Time m.fl. op.cit.s 40).
Denne moralistiske oppfatningen er like utbredt som den er en
feilaktig utlegging av verditeorien. (Se R. Sakslinds artikkel i dette nr. av VARDØGER). Argumentasjonen bygger dessuten på en notorisk begrepsforvirring hva angår verdi, pris
og rikdom. Skillet mellom verdi og rikdom får hos Marx som
konsekvens fØlgende:'Arbeidet er ikke kilden til all rikdom.
Naturen er likesåmye kilden til bruksverdiene, som arbeidet,
som selv bare er uttrykk for en naturkraft, den menneskelige
arbeidskraft." (Fra kritikken av Goth-programmet, MEW 19,
s .15).
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