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Klassekompromiss i krise — 
en periode tar slutt

INNLEDNING

Gjennom den politiske mobiliseringen i arbeiderklassen i 
30-årene ble grunnlaget lagt for den type sosialdemokratisk 
politikk som vi kjenner, og som i dag er inne i sin opp- 
løsningsperiode. Det klassekompromisset som kommer til 
uttrykk gjennom DNA's rolle som regjeringsparti, må i dag 
søke helt andre premisser enn de som har gitt seg ut fra 
perioden 1933 - 75, om det skal fortsette. Det betyr i så 
fall at det vil skifte karakter og dermed endre forholdet 
mellom partiet og dets klassebasis.
Denne artikkelen gir seg ikke ut for å gi noen forklaring 
på hvorledes klassekompromisset kom i stand, - hvorfor 
styrkeforholdet mellom hovedklassene fikk den sosialdemo
kratiske pregning det fikk. Artikkelen tar tvert om utgangs
punkt i den begivenhet som var et resultat av, en forutgående, 
sammensatt historisk og politisk prosess - at DNA ble et 
regjeringsparti på et stabilt grunnlag. Deretter forsøker 
den å peke på noen av de mekanismene som kom til å forme 
sosialdemokratiet etter at det først var kommet til regjerings
makten.
For diskusjonen om "sosialisme på norsk"er det viktig å ha 
endringene i sosialdemokratiets forutsetninger for øye. 
Endringene foregår idag, - og de vil få avgjørende konse
kvenser for arbeiderklassens (og andre klassers) politiske 
atferd - og dermed for sosialdemokratiet selv. Dette får 
igjen konsekvenser for strategi og taktikk for en sosial
istisk politikk.
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NOEN KJENNETEGN VED KOMPROMISSET

PARLAMENTARISME OG KLASSEKAMP

Som et ekte kompromiss har det vært kjennetegnet av en viss 
jevnbyrdighet i det 'politiske styrkeforholdet mellom hoved
klassene. Kompromisset går ikke mellom en revolusjonær og 
en borgerlig politikk. Det er kommet i stand innenfor kapi
talismens rammer, innenfor en langvarig økonomisk høykon
junktur, innenfor ett politisk system: det borgerlige, 
parlamentariske demokrati.
Som klassekompromiss har det også hatt en massebasis.Arbeider 
klassen, de store funksjonærgruppene og småbøndene og fisk
erne er ikke blitt ført bak lyset, eller "forrådt" av DNA.
Det "klassesamarbeidet" som har foregått, er uttrykk for et 
bestemt styrkeforhold mellom hovedklassene, innenfor et paria 
mentarisk "system", på grunnlag av gitte økonomiske kon
junkturer .
Klassekamp og "klassesamarbeid" er ikke to absolutte mot
setninger. "Klassesamarbeidet" foregår i klassekampen. Det 
er et kompromiss, der stridende "parter" gir og tar og ut
kjemper denne kampen innenfor rammen av en gitt stats
ordning og gjennom denne kampen påvirker den og endrer den. 
Mens målsettingene for klassekampene i 20 årene fram til 
ca. 1931 vesentlig var sentrert om den umiddelbare, 
økonomiske dagskampen, ble den etterhvert stadig mer rettet 
inn mot å vinne regjeringsmakt, og fikk dermed en klarere 
innenforparlamentarisk målsetting: Bringe DNA til regjerings
makten på basis av det nye kriseprogrammet - som var parla
mentarisk i sin innretning. Klassekampen fikk med andre 
ord en dominerende parlamentarisk målsetting for arbeider
klassen. Dermed ble det etterhvert demonstrert at det ikke 
var noe fundamentalt motsetningsforhold mellom klassekamp 
og parlamentarisme. Snarere er den parlamentariske poli
tikken en bestemt form for politisk klassekamp, et produkt 
av klassemotsetninger. Det er altså ikke mulig å stille opp 
en prinsippiell motsetning mellom "parlamentarisk politikk" 
og "klassekamp" i den forstand at parlamentarisk politikk 
ikke skulle være nødvendig forbundet med klassekamp. Klasse
kampen gjennomsyrer alt som skjer på den politiske scene.
Det fins ingen "ren" klassekamp. Klassekampen foregår på 
mange ulike plan, i mange ulike organisatoriske sammenhenger.

43



Den "rene" klassekamp måtte i så fall bare være den full
stendig uorganiserte, spontane klassekamp. Slik klassekamp 
kan aldri bli noe annet enn episoder, ustrukturerte begiven
heter som ikke etterlater seg noe spor, noen erfaringer. I 
en viss forstand er Klassekampen med stor K noe som ikke 
eksisterer. Det er et metafysisk begrep. Det som eksisterer 
er et utall av små (og stundom store) klassekamper som er 
mer eller mindre forbundet med hverandre. Derfor er det heller 
ikke mulig å stille Klassekampen opp mot Klassesamarbeidet 
som uforenlige motsetninger. Det ville bety at det var mulig 
å stille seg utenfor klassekampen, - en totalt umarxistisk 
tanke. Og parlamentarismen, som er en forutsetning for den 
sosialdemokratiske formen for politikk, er selv et produkt 
av klassekampen.
Den voksende tillit til parlamentarismen i arbeiderklassen 
i 30-årene er nært forbundet med arbeiderklassens politiske 
selvhevdelse i denne perioden. Parlamentarismen hadde vært 
den eneste formen for politisk praksis på et nasjonalt,lands
omfattende grunnlag som arbeiderklassen kjente til av egne 
erfaringer. Arbeiderrådsbevegelsen i 1917/18 ble aldri noe 
mer enn en episode og satte ikke dype spor etter seg i 
klassens kollektive erfaringsgrunnlag.
Krisene i den borgerlige blokken i 20-30-årene skapte etter
hvert et politisk vakuum på det parlamentariske, nasjonale 
plan som DNA kunne fylle ved å formulere en ny krisepolitikk 
til bruk i stortinget og kommunesalen.
Alt etter valgseieren i 1927 kunne det registreres et krav i 
DNAvs velgergrunnlag om at partiet skulle ta regjerings
makten. Den parlamentariske tankegangen sto trolig sterkere 
i partiets velgermasse enn i selve partiet fram til 1927. 
Arbeiderklassens defensive situasjon var tidligere samme 
året kommet til uttrykk gjennom samlingen av DNA og Norges 
Socialdemokratiske Arbeiderparti. Det "nye" DNA oppnådde ved 
stortingsvalget 1927 36,8% av stemmene, mens DNA og Social- 
demokratene tilsammen bare hadde hatt 30,6% (21,3+9,6) ved 
valget i 1921 og 27,2% (18,4+8,8) i 1924.

FAGORGANISERING OG POLITIKK
Socialdemokratene hadde brutt med DNA i 1921, etter først å 
ha organisert en fraksjon fra 1919/20 med "Arbeiderpolitikken" 
som eget blad. På dette tidspunktet sto de radikale strøm- 
ningene fremdeles sterkt. Samlingen i 1927, etter splittelsen 
med kommunistene i 1923, markerte at offensiven forlengst var 
gått over i en defensiv for arbeiderklassen. Dermed ble også
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de sosialdemokratiske tendensene i DNA konsolidert, både 
ideologisk og organisatorisk. Den partipolitiske samlingen 
var på den ene side nødvendig for å demme opp mot faren for 
økt splittelse på det faglige planet. På den andre side var 
samlingen nødvendig for å få opprettet et nært samarbeid med 
fagbevegelsen med henblikk på parlamentariske framstøt. Med 
en splittet fagbevegelse ville det store parlamentariske 
siktemålet, regjeringsmakten, knapt vært realistisk.
Behovene for organisatorisk enhet i fagbevegelsen som var en 
sentral drivkraft bak samlingsbestrebelsene, var nøye for
bundet med arbeiderklassens defensive situasjon og bidro til 
å styrke de reformistiske tendensene både i DNA og i fag
organisasjonen (AFL, seinere LO). Argumentasjonen var for- 
såvidt produsert allerede omkring 1912 mot den framstormende 
radikale fløy av AFL-formannen Ole Lian. I 1927 var tiden 
blitt moden for denne argumentasjonen for alvor: Organisa
torisk enhet og stabilitet var en nødvendig forutsetning for 
å vinne fram på det sosiale og lønnsmessige feltet med konkrete 
resultater. Men. dert innebar at man måtte legge bånd på 
"den revolusjonære kampglød" og spontanitet. Alternativet 
til den stabile, disiplinerte (og disiplinerende ) fagorga
nisasjon med sitt utrettelige arbeid fra dag til dag og med 
mange fastlønte tillitsmenn i dens ledelse, var - under
forstått - at arbeiderne med sin revolusjonære glød hverken 
oppnådde en sosialistisk revolusjon eller konkrete reformer.
I 1927 hadde historiens egen gang eliminert det revolusjo
nære alternativet og lagt de "nødvendige bånd" på DNA og 
de fagorganiserte - med eller mot deres egen vilje.
Arbeidskampenes defensive karakter på 20“ og i begynnelsen 
av 30-tallet, mangelen på "offensive" resultater, må ha 
styrket det massepsykologiske grunnlaget for sosialdemo
kratisk politikk - dvs. en strategisk underordning av det 
politiske strevet i arbeiderklassen under parlamentariske 
siktemål. Bare gjennom en parlamentarisk politikk var det 
mulig å samle norsk arbeiderklasse politisk. NKP gjorde seg 
selv helt ubetydelige. På det faglige planet førte prosessen 
til en styrking av sentralismen i forbundene og i AFL og 
forberedte' dermed deit organisatoriske og ideologiske grunnlaget 
for Hovedavtalen (1935). Disse prosessene er to sider ved 
en og samme bevegelse.
Samspillet mellom prosesser på det politiske og faglige 
planet kan illustreres med rekrutteringen til fagbevegelsen. 
Rekrutteringen til fagorganisasjonen skjer ikke uavhengig 
av de politiske konjunkturer, utelukkende ut fra lønns
arbeidernes samfunnsmessige stilling. Bunnivåene var i 1922 
og 1931 med henholdsvis 83600 og 83000 medlemmer. I 1920
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og 1930 var tallene 142600 og 139600. Rekrutteringen skjøt 
for alvor fart da DNA kom på den politiske offensiven i 
begynnelsen av 30-årene. I 1933 var medlemstallet i AFL 
149 000, i 1935 194 000, i 1937 306 000 - altså en fordobling 
på 4 år. Med DNA's overtakelse av det bestående samfunnets 
regjeringsmakt ble fagorganiseringen samtidig legitimert som 
en del av det bestående forhold. Ikke bare den politiske 
bevissthet, men også fagforeningsbevisstheten tilføres 
arbeiderne "utenfra" - fra et område utenfor fabrikkportene, 
fra politikken. Den er alltid politisk formidlet.(På dette 
punkt må altså Lenin korrigeres for norske forhold).

DET STORE OG DET LILLE KLASSEKOMPROMISSET

Ved slutten av 30-årene var norsk arbeiderbevegelse langt 
mer omfattende og enhetlig enn det som var "normalt" i 
Europa på denne tid. Denne høye graden av "enhet" kan 
imidlertid ikke forklares ut fra et tilsvarende enhetlig 
sosialt grunnlag. Dette var tvert om langt mer sammensatt 
enn i 20-årene. Det omfattet etterhvert småbønder, fiskere 
og store funksjonærgrupper. Den må følgelig forklares ut 
fra politiske og ideologiske prosesser som igjen har sitt 
grunnlag i disse sosiale klassenes arbeidssituasjon, endringene 
av levekår og erfaringer. Å gi et svar på dette ligger uten
for rammen av denne artikkelen.
Det er i disse årene at den særegne forbindelsen mellom 
sosialdemokratiet som regjeringsparti og de sosiale hoved
klassene blir etablert. Arbeiderklassens bidrag til forut
setningene for DNAvs regjeringspolitikk var fram for alt 
at den hadde skapt en enhetlig, sterk, sentralisert og disi- 
plinerende fagbevegelse med et stabilt ledersjikt. Sammen med 
en rekke masseorganisasjoner på det kulturelle felt ble fag
bevegelsen den nødvendige "overføringsreim" mellom regjering 
og klasse.
DNA's inntreden på den regjeringspolitiske scene - med 
splittelsen i den borgerlige blokken som kontrast - må ha 
styrket "enhetseffekten" av partiet ned i velgergrunnlaget 
igjen og gitt det større bredde. Foruten å være den politiske 
"motor" i det store klassekompromisset med kapitalkreftene 
og grunneierne, ble DNA mer og mer et direkte politisk 
uttrykk for "det lille klassekompromisset" innenfor det som 
i partiets offisielle språkbruk ble omtalt som "det arbeidende 
folket". Etableringen av disse "folkelige" allianseforholdene 
var på sin side en forutsetning for at partiet skulle komme 
til regjeringsmakten. Dermed er det klart at partiets evne 
til å formidle det store klassekompromisset var avhengig av 
dets evne til å formidle det lille - og omvendt.
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KLASSEKOMPROMISSETS ØKONOMISKE UTGANGSBETINGELSER
De politiske, organisatoriske og ikke minst ideologiske 
bindingene i forholdet mellom DNA og dets massebasis som 
ble etablert og forsterket etter 1935, hadde visse økonomiske 
forutsetninger.
Allerede da DNA kom til makten i 1935 var de økonomiske konjunk
turer i verdensøkonomien, men ikke minst i norsk økonomi, på 
veg oppover igjen. Kapitalismen var begynt å akkumulere igjen, 
det var blitt lønnsomt å investere.
De første ti-årene av dette århundre var elektrifiseringens 
tiår. I løpet av 30-årene kan vi si at elektrifiseringen av 
Norge i hovedsak fullendes. Dermed er det introdusert en ny 
grunnstruktur av teknologiske produktivkrefter omtrent sam
tidig med konjunkturomslaget. Det åpnet seg et stort marked 
for produkter drevet med elektrisitet, både produksjons
midler, og vanlige forbruksvarer, (komfyrer, kjøleskap, 
lysartikler, ovner osv.).
Masseproduksjonen av små og relativt billige elektromotorer 
la et nytt grunnlag for småindustri som bl.a. kunne eta
bleres på landsbygda. Sammen med de lave lønningene på grunn 
av den store arbeidsløsheten, ble investeringskostnadene også 
i arbeidskraft relativt små. Det vokste fram en småindustri 
som vesentlig produserte for hjemmemarkedet. I perioden 
1930-40 ble det etablert 150 000 nye arbeidsplasser, mest 
i siste halvdelen. Når arbeidsledigheten likevel ikke sank 
tilsvarende, henger det sammen med demografiske forhold: 
tilstrømmingen av nye, store ungdomskull til arbeidsmarkedet, 
stagnasjon og sterk tilbakegang i utflyttingen til USA.
Likevel: det var lagt et grunnlag for en "særnorsk" oppgangs
konjunktur betinget av økende produksjon for hjemmemarkedet.
Det var her det ble funnet rom for ny sysselsetting. Eksport
industrien bidro med svært lite til dette. Norsk økonomi 
bedret seg raskere enn verdensøkonomien forøvrig.
Oppgangen gir et sosialt merprodukt (merverdi) og vekst som 
i neste omgang danner grunnlaget for den sosialdemokratiske 
reformpolitikken med innføringen av alderstrygd og arbeids
ledighetstrygd som de to viktigste reformene.
Oppsvinget i økonomien skjedde uavhengig av DNAKs finans
politikk. Det var heller det økonomiske omslaget som la 
grunnlaget for klassekompromisset ved å gi spillerom for 
sosiale reformer. På den andre side bidro selve klasse
kompromisset til å styrke den innenlandske oppgangen ved at 
det sikret arbeidsro og dermed høyere produktivitet og bedre
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profittmuligheter.
Det er uriktig som det hevdes at DNA drev "keynesiansk" 
finanspolitikk med underbudsjettering for å drive fram en 
sysselsettingseffekt i perioden 1935-39. Enkelte historikere 
mener at oppgangen i 30 årene skjedde på tross av DNAs .finans
politikk. Jd Denne fulgte tvert om det tradisjonelle mønster
der statsfinansenes positive balanse var den overordnete mål
setting. Det var først etter krigen at regjeringen satte i 
gang en strategi for "keynesiansk" finanspolitikk. (Jfr.Haakon 
Lies treffende karakteristikk av Nygaardsvolds politikk som 
"gammel, god venstrepolitikk" i sitat nedenfor).

PARLAMENTARISME ("FOLKESTYRE") SOM SOSIALISME PÅ NORSK

Sammenhengen mellom arbeiderklassens politiske selvhevdelse 
i allianse med andre klasser og verdsettingen av parlamen
tarismen kommer klart til uttrykk i DNAvs valgprogrammer fra 
denne tid. Programmet for kommunevalget i 1937 bærer tittelen 
"Fram for arbeiderstyre i bygd og by". Det åpner slik:

"Det kommunale selvstyre og Arbeiderpartiet .To jubileer.
Rundt omkring i landets kommuner har man i år feiret det 
kommunale selvstyrets 100-års jubileum.... Formannskaps
lovens vedtagelse i 1837 var et veldig framstøt for frihet 
og folkestyre, et løft som flyttet grensene for folkets 
virkeområde innover felter, som tidligere var forbeholdt 
en snever krets av egenmektige og priviligerte makthavere... 
Nye tider kom. Det presset seg på nede fra folkedypet.Det 
løftet seg røster for rum og rett, for medbestemmelse og 
likeverdighet.
I år feirer vi også et annet jubileum her i landet. Det 
norske Arbeiderparti har 50 års virke å se tilbake på.
Det er 50 års uavbrutt arbeid og kamp. 50 års slit på 
alle områder hvor arbeidsfolkets interesser ikke ble på
aktet. I dag er arbeidsmannen med, idag tar han sete så 
vel i stortingssalen og ved kongens rådsbord som på form- 
mannskapsbenken og ordførerkrakken. Hans stemme blir hørt 
og hans ord har vekt.
De har mange likhetspunkter med hverandre disse to jubi
leer. Det kommunale selvstyret har virket skolerende og 
folkeoppdragende. Det har også Det norske Arbeiderparti.
Og fordi formannskapslovens idé er sprunget ut av trangen 
hos folket selv til å være herre i eget hus, var det 
naturlig at Arbeiderpartiet med liv og sjel gikk inn for 
å gjøre det kommunale selvstyret effektivt. Riktig ut
nyttet er det kommunale selvstyret et mektig løftestang 
til hevning av folkets sosiale og kulturelle Standard".
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,Dette er en langt mer positiv vurdering av kommunenes betydning 
enn ved de forutgående kommunevalg.
De borgerlige partiene på Stortinget angrep det parlamentariske 
demokratiet ved å få vedtatt innskrenkninger i de forsorgs- 
understøttedes valgbarhet til kommunale verv (1931). Dette 
bidrog selvsagt bare til å styrke parlamentarismens stilling 
i arbeiderbevegelsen, ettersom denne ble forsvarer av de 
demokratiske rettighetene mot de borgerlige. Tilsvarende effekter 
hadde reaksjonens (Fedrelandslagets o.a.) forsøk på å få for
budt arbeiderpartiene og anklage dem for høyforederi - mens 
de egentlig bare forsvarte det borgerlige demokratiet mot deler 
av borgerskapet selv.
Det var (og er) utvilsomt riktig som det heter i DNAvs valg- 
brosjyre at det kommunale demokratiet i stor grad var blitt 
avhengig av arbeiderbevegelsens framvekst. Videre at det har 
hatt en "folkeoppdragende" virkning, ikke minst når arbeider
bevegelsen har gått inn i det. Programmet har da også som en 
av sine viktigste poster å styrke det kommunale sjølstyre ved 
å innføre mer demokratiske bestemmelser for kommunenes skatt
øre, innføring av forholdstallsprinsippet ved valg av komi
teer og utvalg, opprydding i de kommunale administrasjons
ordningene, sanering av kommunens gjeld osv.
I 1937 er kravet om en styrking av kommunene båret fram av 
en oppadstigende, reformistsisk arbeiderbevegelse, et ledd i 
arbeiderklassens politiske selvhevdelse, arbeiderbevegelsens 
inntreden i det borgerlige statsapparatet.
Kravet om mer ’’kommunal sosial isme" (’’sosialisme på norsk”) 
er i dag ikke båret oppe av noen tilsvarende bevegelse. Fravær 
av politisk bevegelse skaper alltid en mangel på politisk 
fantasi. Høyrebølgens skvulping på venstresida tar form av 
en fornyet bekjennelse til "den liberale utopi”.2 Her blir 
den norske sosialisme til en idyllisering av det parlament
ariske demokratiet ned på lokalplanet. Utopistenes politiske 
bevissthet og sprudlende fantasiløshet tilføres dem "utenfra”: 
fra den politiske konjunkturen.

NOEN RESULTATER

Med arbeiderbevegelsens inntreden i regjeringspolitikken blir 
den mer åpne formen for reformisme som hadde preget DNA siden 
1918, innsnevret ved at politikken ble mer og mer betydnings- 
lik med en parlamentarisk basert regjerings politikk. Dermed 
mister DNA selv sin åpne ideologiske karakter.

"Regjeringsansvaret førte på mange måter til nyorientering
i Arbeiderpartiets holdning..... I det hele kom partiets
politikk i stigende grad på linje med den som de sosial-

49



3demokratiske partiene i nabolandende fulgte...”
Sosialisme blir betydningslikt med den regjeringspolitikk som 
DNA til enhver tid fører. I dag har denne politikken mistet 
ethvert anstrøk av sosialisme og framtrer: bare som regjerings
politikk.
Med arbeiderbevegelsens dominerende parti i regjeringsposisjon 
har kapitalkreftene, særlig storkapitalen, sikret sine inte
resser av "ro i arbeidslivet". En av de viktigste ledetrådene 
i DNAvs politikk overfor industrien har alltid vært å fremme 
arbeidskraftens mobilitet - en strategisk produktivkraft i et 
økonomisk system med store strukturendringer. Mobiliteten 
måtte imidlertid kompenseres for arbeiderne gjennom en rekke 
sosiale reformer. Dermed ble arbeiderklassens sosiale gevinster 
knyttet sammen med kapitalens behov for økt mobilitet.4
Bøndene har på sin side sikret sine interesser av store over
føringer fra industrisektoren til jordbruket, noe som har vært 
en forutsetning for at det fortsatt eksisterer bønder i dette 
landet. Disse overføringene har delvis tatt omvegen over pris
subsidier på jordbruksvarer (matvarer) for forbrukerne, noe 
som åpenbart er i de store lønnsarbeidergruppenes interesser.
På denne måten har DNA formidlet en allianse mellom bønder 
og lønnsarbeidere i lang tid etter at en feVLes mobilisering 
i siste halvdel av tredveårene mellom de to klassene fant 
sted. Som gjenytelse har DNA lenge fått stemmer fra småbønder 
(og fiskere), noe som har vært en forutsetning for at DNA 
skulle ha den tilstrekkelige velgerbasis for å komme i regjerings
posisjon.
Arbeiderklassen har på sin side hatt en kanal for en viss 
progressiv reformpolitikk i DNA, - noe som har vært en for
utsetning for klassens sosiale framgang. Det samme gjelder 
for de store funksjonærgruppene. Klassekompromissets viktigste 
politiske forutsetning sett fra arbeiderklassens side er 
utvilsomt etableringen av "velferdsstaten". Resultatene av 
regjeringspolitikken, revisjon av arbeidervernloven, utvidelsen 
av trygdeordningene og innføringen av alderstrygd, opphevelsen 
av straffelovens bestemmelser om vern av streikebrytere osv. - 
skapte i løpet av årene før krigen grobunn for forestillingen 
om at DNAxs interesser og arbeiderklassens alltid var sammen
fallende. Det som er godt for partiet er godt for klassen.
I og med at NKP praktisk var eliminert som et politisk al
ternativ - ved stortingsvalget i 1936 fikk NKP 0,3% av stemmene 
- ble DNA nærmest enerådende når det gjaldt å artikulere 
arbeidernes interesser på den politiske scene. En sprik mellom 
klassens interesser og partiets interesser kunne etterhvert 
bare artikuleres og komme til syne gjennom DNA og LO-komplekset 
selv. Men dette var nesten umulig både på grunn av de ideologiske
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bindingene mellom velgermassen og partiet og på grunn av 
partiets organisatoriske disiplin og styrke, de tette forbind- 
elseme mellom partiet og det sentrale fagapparatet. Forholdet 
mellom arbeiderklassens og partiets interesser var kommet inn 
i en tilnærmet lukket> selvbe'kreftende sirkel. Bare gjennom 
deler av fagbevegelsen kunne det være en åpning for opposisjon 
mot DNAvs "monopolisering" av arbeiderklassens interesser.
Desto viktigere ble det for DNA å "styre” den faglig-politiske 
argumentasjonen.

"Verre enn disse angrepene utenfra (fra borgerskapet 
etc. mot DNA) er de som iblandt kommer fra en del av 
dem som hører (fag-) organisasjonen til. En liten flokk 
syndikalister er prinsippielt imot at fagorganisasjonen 
i det hele blander seg bort i politikk. Kommunistene 
angriper fagorganisasjonen fordi den ensidig samarbeider 
med et enkelt parti. De kan og vil ikke anerkjenne 
at Det Norske Arbeiderparti idag er det samlende uttrykk 
for arbeidernes politiske klassereisning i Norge. Men 
en større fare enn denne åpne, bevisste motstanden 
fra små organiserte mindretall er den motviljen mot 
at fagorganisasjonen støtter Arbeiderpartiet som ikke 
kommer åpent til uttrykk, men ytrer seg som en stadig 
murring blandt en del av medlemmene. Den motviljen 
bunner ikke i noe bevisst syn på fagbevegelsens 
stilling til politikken, men bare i mangel på kjenn
skap til og oversikt over fagorganisasjonens stilling 
i samfundskampen".

Allerede i DNA's første regjering blir det svært så viktig 
å forklare for de fagorganiserte at f.eks. tvungen voldgift 
under en arbeiderregjering er noe helt annet enn tvungen 
voldgift under en borgerlig regjering, kort: at med en arbeider
regjering stilles det helt andre krav til de fagorganisertes 
selvdisiplin:

"Ut fra en slik vurdering av helhets-situasjonen vil 
fagorganisasjonen måtte komme til det resultat, at det 
vilde være meningsløst om en enkelt gruppe av de fag
organiserte for å drive sine krav igjennem skulde 
risikere å velte regjeringen, eller skape alvorlige 
vanskeligheter for hele den økonomiske politikken 
som regjeringen prøver å sette ut i livet".6 

Situasjonen (1935) krever "resignasjon av de fagorganiserte".
Og "det er ingen tvil om at prolongeringen av samtlige vår- 
tariffer i år betydde en slik resignasjon fra de fagorgani
sertes side". Til gjengjeld skal fagorganisasjonen få økt 
innflytelse på regjeringspolitikken med økende deltakelse 
i kommisjoner og utvalg nedsatt av staten, og dermed på hele 
samfunnsutviklingen. (Se avsnitt om statspartiet nedenfor).
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En ting er at fagorganisasjonen legger for dagen en politisk 
taktikk som tilsier en viss "tilbakeholdenhet" i en konkret 
situasjon hvis en slik taktikk er nødvendig for å sikre inte
ressene på lengre sikt. En slik holdning fra fagbevegelsens 
side forutsetter imidlertid at den kunne opptre langt mer 
selvstendig og ikke var bundet opp i et fast samarbeid. I DNA- 
ideologien derimot er fagbevegelsen underordning under partiet 
opphøyet til et slags politisk "prinsipp" som har til hensikt 
å forhindre enhver selvstendig taktikk fra fagbevegelsens 
side, og slik risikere å bringe en sprik mellom arbeider
klassens og partiets interesser opp i dagen.7
Håndhevelsen av dette prinisppet i praktisk politikk har vært 
en forutsetning for DNAvs rolle som regjeringsbærende parti 
og formidler av klassekompromisset. DNA blir på denne måten 
et samlingspunkt for ulike klasseinteresser som avstemmes i 
forhold til hverandre gjennom regjeringspolitikken og stats
apparatene. Dermed er det også klart at den norske statens 
måte å fungere på er avhengig av hvorledes de ulike klasse
interessene slår inn i den og former den gjennom kompromiss- 
politikken. Statsapparatet er altså ikke ganske enkelt er 
apparat eller instrument, men et forhold. Bare én gang siden 
1945 har denne "harmoniseringen" av klasseinteressene vært 
truet av politiske og ideologiske grunner, EF-striden, som 
på det politiske planet brøt opp gamle allianser for en tid.
På samme tid som EF-striden avdekket DNAvs grep på "sine" 
velgere - 56% av A-velgerne stemte Ja, en stor del var hjemme
sittere - avslørte den at DNAKs "naturlige autoritet" ikke 
lenger var selvfølgelig.

NOEN FORUTSETNINGER FOR KLASSEKOMPROMISSETS OPP
LØSNING

Selv om det politiske bildet på parlamentarisk plan har falt 
tilbake i sitt gamle hovedmønster etter 1975 og gjort EF-kampens 
allianser til en episode, er ikke klassekompromisset stabilisert 
på det samme nivå som tidligere. Grunnbetingelsene for DNA's 
alliansepolitikk er ikke lenger like livskraftige. Her skal 
noen av de viktigste grunnene til dette nevnes forholdsvis 
summarisk:

SOSIAL FORANDRING

Etter 1935 har det foregått en "folkevandring" fra"land til 
by". Dette er dels en virkning av, dels en forutsetning for 
veksten i norsk kapitalisme i denne tiden. Det var særlig
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DNAs tradisjonelle stemmereservoir på landsbygda, som sto for 
denne vandringen. I takt med nedgangen i sysselsatte i pri
mærnæringene har andelen av sysselsatte i tertiærnæringene 
(kontor, service, handel, underholdning, helse- og sosialvesen, 
undervisning etc.) økt omtrent tilsvarende. Industriarbeider
klassens andel av befolkningen stiger fram til ca. 1950 og 
stabiliseres deretter, med en mindre nedgang i slutten av 70- 
årene. (Se figur og tabeller nedenfor).

Figur 1. Yrkesbefolkningen etter hovedgrupper av næringer 1875*1970
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BY MAIN GROUPS OF INDUSTRY 1875-1970

1875 1890 1900 1910 1920 1930 1946 50 1960 1970

Fra: "Yrkesbefolkningen i Norge", Statistisk Sentralbyrå, 
av Professor Tor Fr. Rasmussen, Oslo 1975.
Denne folkevandringen henger direkte sammen med kapitalens 
behov for en mobil arbeidskraft - og er ironisk nok delvis 
et resultat av DNAvs mobilitetsfreiranende "distriktspoli
tikk".8 Med andre ord har DNAvs politikk bidradd til å 
oppløse grunnlaget for allianseforholdene i DNAKs eget velger
grunnlag. Det "lille" klassekompromisset var underordnet 
"det store". Rent sosialt betyr utviklingen ikke et "farvel 
til proletariatet" men til småborgerskapet og halvproletariatet 
i primærnæringene. Selv om den merverdiproduserénde delen av 
den totale lønnsarbeiderklassen har stagnert i sin andel av 
den yrkesaktive befolkning og gått litt tilbake, har klassen 
av lønnsavhengighet økt. En større andel av de lønnsavhengige 
utfører arbeid som fremmer samfunnets totale produktivkrefter. 
Enhver med litt kjennskap til marxistisk politisk økonomi
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vet at en slik utvikling - som en historisk tendens - er helt 
i overensstemmelse med teorien, og ikke en avkrefting av den, 
slik vulgær økonomer og statsvitere hevder.

Tabell 1. Sysselsatte etter næring i 1000 og prosent innenfor 
den tradisjonelt merverdiproduserende sektor:

År 1950 /(%) I960 (%) 1970 (%) 1975 (%) 1978 (%)
Bergverk 9 0,7 9 0,6 9 0,6 12 0,7 13 0,7
Bygg,anlegg 129 9,3 133 9,5 129 8,9 148 8,7 163 8,8
Industri etc,, 369 26,7 371 26,5 406 27,9 421 24,9 410 22,1
Transport, 
samferdsel 140 10,1 167 12 156 10,7 155 9,1 170 9,2
Total 647 46,8 680 48,6 700 48,1 736 43,4 756 40,8
Sysselsatte 
i alt medregnet 
uoppgitte 1388 1406 1462 1694 1854

Kilde: Statistiske årbøker. Merk at tattene ikke angir antatt 
lønnsarbeidere særskilt> men alte sysselsatte i sektoren. 
Merverdiproduserende arbeid i varehandel^ underholdning og 
reiseliv er ikke mulig å trekke ut av statistikkene. Visse 
fatter inn under ulike former for rrtjenesteyting

Tabell 2. De tre hovedsektorenes andet av den totale syssel
setting i prosent:

År 1950 1960 1970 1975 1978
Merverdi
produserende 46,8 48,6 48,1 43,4 40,8
Merverdifor- 
brukende 
(Tjeneste,adm *
stat, osv.) CMCM 31,8 40,2 46,5 50,5
Primær
næringene 26,0 19,6 11,7 10,1 8,7
Total 100 100 100 100 100

Kilde: Som tabell 1. Merverdiproduserende arbeid i jordbruk 
og fiske fatter inn under "primærnæringene”.
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Offentlig og privat tjenesteyting utgjorde i årene 1950,
1960, 1970 og 1978 henholdsvis 16,3%, 18,4%, 24,3% og 28% av 
alle sysselsatte. I tillegg kommer tjenesteyting i handel og 
bank etc.
Selv om disse tallene er høyst ufullstendige, er de likevel 
klare nok som demografiske indikatorer. Klassekompromissets 
oppløsningstendenser og DNAvs politiske tilbakegang kan i alle 
fall ikke forklares som resultat av industriarbeiderklassens 
forholdsvis lille tilbakegang i andel av yrkesbefolkningen og 
skulle slik være tilstrekkelig til å tilbakevise gyldigheten 
av parolen om "farvel til proletariatet". Arbeideklassens 
andel av befolkningen er i dag større enn da den var.på offen
siven i 1935.

ENDRINGER I ERFARINGSGRUNNLAGET

Endringene i sosialstrukturen betyr også at det erfarings
grunnlag i de store folkegruppene som utgjør det ideologiske 
jordsmonnet for politikken, endrer seg. Det nytter ikke lenger 
for DNA å skremme med "de harde 30-åra". Disse endringene kan 
ikke utledes direkte av endringene i sosialstrukturen. Selv 
om landet i dag er mer "proletarisert" enn noen sinne med 
flere mennesker - absolutt og relativt - trukket inn i kapi
talens produksjons- og distribusjonsprosesser, i systemets 
reproduksjon, øker ikke oppslutningen tilsvarende om DNA. 
Dessuten har det vært generasjonsskifte innenfor klassene.
Dette skjer med en naturnødvendighet - parallelt med "inn- og 
utvandringen" av klassene og uavhengig av denne. Det betyr 
at erfaringsgrunnlaget etterhvert brytes opp selv innenfor 
klasser med sterk indre sammenheng (sosial koherens). Det 
medfører at de tradisjoner, holdninger og erfaringer som ble 
etablert i arbeiderklassen fram til f.eks. 1940, etter denne 
tiden har gått i oppløsning og blitt erstattet med nye, blitt 
modifisert osv. Dette får konsekvenser for klassenes politiske 
atferd, for deres ideologier, deres organisering og mobili- 
seringsevne. DNAvs gjentatte valgkamp-apeller om samling rundt 
A-regjeringen, kan ikke demme opp mot de ideologiske effektene 
av slike prosesser. Slike appeller er tvert om et symptom på 
disse tendensene.
Undersøkelser fra midten av 60-årene viste at den politiske 
gjennomtrekken og ustabiliteten mellom de ynge velgerne var 
størst for DNAvs velgere* DnA's andel av de yngre velgere 
har seinere bare sunket. Til tross for dette oppfatter de 
spurte DNA-velgerne (alle grupper) i undersøkelsen partiet 
mer som et "klasseparti", mens de spurte partiledere og tillits
menn lokalt mer oppfatter det som et "folkeparti". Klasse
identifikasjonen springer trolig mer direkte ut av den yrkes-

55



messige og sosiale situasjonen DNAvs velgere befinner seg i - 
formidlet av politiske "endringer" fra en hardere fortid. DNAvs 
velgere oppgir at de stemmer på partiet fordi de er arbeidere 
i langt større grad enn velgere til andre partier oppgir at de 
stemmer ut fra en klassebevissthet. (Dette betyr nødvendigvis 
ikke at velgere til andre partier er mindre "klassebevisste", 
men at arbeiderne er villigere til å innrømme klassetilhørighet 
som grunn for sin stemmegivning). Svekkelsen av klasse-identi- 
fiseringen av partiet kan (delvis) forklares ut fra de prosesser 
som alt er nevnt, dels ut fra DNA's egen politikk slik velgerne 
oppfatter denne.
Ser vi på partiets funksjon som bærer av en allianse og som 
formidler av et klassekompromiss, er nok partitillitsmennenes 
oppfatning av det som et "folkeparti" nærmere sannheten enn 
begrepet arbeiderparti - i alle fall etter 1945. På den andre 
side uttrykker forskjellen i måten å oppfatte partiet på 
ulike ideologiske behov i forholdet mellom partiapparatet og 
store deler av velgergrunnlaget. Dette er et problem for 
partiet og fører i neste omgang til ideologisk krise og råd- 
villhet også i apparatet.
DNA-apparatets dilemma er at for å kunne framstille partiet 
som et troverdig "folkeparti", trenger det en velgeroppslutning 
blant folk som oppfatter det som et "klasseparti". Når klasse
identifikasjonen "nedenfra" svikter, mister partiapparatet 
viktige forutsetninger for å kunne fungere som "folkeparti" 
og dermed som regjeringsparti. Et regjeringsparti - som 
sosialt sett er et arbeiderparti, men "politisk et kapital
istisk "folkeparti" - kan under borgerlige herredømmeforhold 
ikke framstå som et klasseparti og heller ikke fungere politisk 
som det over lang tid. Offisielt kan det bare framstille seg 
som et "folkeparti" o.l. Partiledelsen kan derfor ikke gjen
vinne sin fordums basis ved å ty til tidligere tiders språk
bruk og fraser som appellerer mer direkte til klassefølelse.
Til det er denne dessuten betydelig svakere enn for 20-30 år 
siden.
På den andre side: ved å dempe ned språkbruken ytterligere 
(dersom det er mulig) og legge seg på "de myke verdiers 
språk" i håp om å fange opp " de nye gruppene" i strevet for 
et "kvalitativt bedre samfunn", vil arbeiderne trolig bare 
bli enda mer fremmedgjorte i forhold til "sitt" store parti.
En forutsetning for at partiet skal kunne utvikle en allianse 
mellom de deler av arbeiderklassen hvor det fins en uttrykt 
klassebevissthet og "de nye gruppene", er at partiet fortsatt 
oppfattes som et"klasseparti" i disse delene av arbeider
klassen. Partiideologene i det nye planleggingssekretæriatet 
og i Politisk Forum står overfor en vanskelig oppgave.
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Endringene i erfaringsgrunnlaget er også vesentlig betinget 
av endringer i arbeids-og produksjonsprosessene. Teknologisk 
utvikling betinger nye former for arbeidsdeling, nye orga- 
nisasjonsmønstre som arbeidet inndeles i. Fagarbeideren er
stattes mer og mer av mekanisering og automatikk. Yrker for
svinner og nye kommer til. I løpet av en generasjon er mange 
av båndene til fortiden som består av en viss kontinuitet i 
organisasjonene etc. på arbeidsplassene, rykket over, og en 
"ny" arbeiderklasse vokser fram. Disse prosessene er på ingen 
måte "særnorske".
Samlet betyr de at det materielle grunnlaget i arbeidspro
sessene for dannelse av holdninger og bevissthet mellom 
arbeiderne har endret seg slik at arbeider-fellesskapet i 
mange tilfelle er gått i oppløsning eller svekket. I denne 
sammenheng har også det som skjer "utenfor bedrif tsporten, stor 
betydning. Arbeidermiljøene som lå tett inntil bykjernene, er 
i ferd med å oppløses. Arbeiderne oppsplittes dermed også i 
bolig-situasjonen. Organisatorisk aktivitet i Folkets Hus 
erstattes med bingo - i de samme lokaler. Mandagsfilmen er 
viktigere enn møtet i fagforeningen.
Det er ikke en "fysisk" desimering av arbeiderklassen som har 
foregått, men en desimering av dens erfaringsgrunnlag som den 
orienterer seg politisk ut fra. Det er de "kvalitative", ikke 
de kvantitative endringene som er avgjørende for den politiske 
utvikling i arbeiderklassen etter 1945 og de nærmeste 20 årene 
framover fra i dag.
Dette endrer slett ikke arbeiderklassens fundamentalt strate
giske rolle i en sosialistisk strategi - eller for samfunns
utviklingen i det hele tatt, uansett hvilken retning den går. 
Tvert om - det er en bekreftelse på at de kulturelle, ideo
logiske, organisatoriske og politiske forholdene i arbeider
klassen på en avgjørende måte betinger styrkeforholdene mellom 
klassene i samfunnet som helhet* Arbeiderklassens svekkelse 
på disse feltene i dag, er en bekreftelse på dens betydning 
for samfunnsutviklingen i fortid og i samtid. Det bekrefter 
den fundamentale feiltakelse som ligger i parolen om "farvel 
til proletariatet".

POLITISK BEVEGELSE OG VELGERATFERD

Gjennom endringene i erfaringsgrunnlaget blir også reson- 
nansbunnen for den ledende politikken og dermed velgeratferden 
forandret. Oppslutningen om DNA i 30-årene var forbundet med 
utviklingen av arbeiderklassen som en "politisk klasse".
Velgeratferden 1979 er omvendt en frukt av den politiske demo
bilisering som er delvis betinget av de prosessene som er nevnt.
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Partiets reformisme er i oppløsning. Det er på mange måter 
ikke et reformistisk parti lenger. Parti-ideologens etter
lysning etter en "ny ideologi" for arbeiderbevegelsen er et 
uttrykk for dette. Også denne gangen skal arbeidernes politiske 
bevissthet tilføres dem "utenfra" - dvs. fra Politisk Forum, 
fra professorer, dosenter, stipendiater.
DNA's relative tilbakegang i dag skyldes ikke primært at partiet 
ikke har fått grep om "de nye gruppene", slik det heter i de 
offisielle partiforklaringer, men først og fremst at det har 
mistet grepet på den "tradisjonelle" arbeiderklasse hvis andel 
av befolkningen er en god del større i dag enn i 1935. Det er 
basisen i arbeiderklassen - både kvantitativt og når det gjelder 
"intensitet" - som avgjør karakteren og omfanget av de allianser 
DNA kan inngå for å sikre velgergrunnlaget også under endrede 
demografiske forhold. Valgoppslutningen synes å bekrefte dette.
/Ved stortingsvalget i 1926 fikk partiet 42,5%, i 1977 42,3%.
Ved kommunevalgene i 1937 og-79 fikk det henholdsvis 43.4% og 
36,1%. Normalt har DNAKs andel ved kommunevalgene ligget en 
del under andelen ved stortingsvalg etter 1945, - unntatt i 
1973 da partiet bare fikk 35,3% ved stortingsvalget.
Konsekvensene av noen få prosent forskjell til eller fra kan 
selvsagt være store, da det kan avgjøre om DNA er regjerings
parti eller ei. Men i et historisk perspektiv og for å for
klare forholdet mellom parti og klasse slik det til daglig 
fungerer, er slike kvantitative endringer av mindre betydning, 
med mindre det får konsekvenser for partiets rolle som re
gjeringsparti. Men DNA har hatt regjeringsmakten sammenhengende 
i nesten hele denne perioden, så denne "variabelen" kan be
traktes som tilnærmet "konstant". De avgjørende endringene i 
forholdet parti/klasse i denne perioden kan derfor bare forstås 
"kvalitativ", - som endringer av en politisk og organisatorisk 
praksis. DNAvs politikk tilsvarer i dag ingen politisk 
bevegelse i klassen, som i 1935. Tvert om: den forutsetter at 
arbeiderne holder seg i ro. Med litt over 700 000 medlemmer 
i LO i dag mot 224 000 i 1935 skulle DNA stått langt sterkere 
politisk i dag om de kvantitative forholdene alene var avgjørende,

ENDRINGER I POLITIKKENS PRODUKSJONSFORHOLD

Det samfunns solidariske parti

Ikke bare framstillingen av produkter og varer, men også fram
stillingen av politiske ideer, handlinger, organisasjoner og 
politikere har sine produksjonsforhold. I det øyeblikk
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DNA blir et regjeringsbærende parti i 1935 inntrer det også 
etterhvert en endring i forholdet mellom partiet og dets masse- 
grunnlag, selv om dette kan ha vært forberedt ideologisk og 
organisatorisk "internt" i arbeiderbevegelsen lang tid forut. 
Formidlingen av partiets politikk skjer ikke lenger bare 
"direkte" i forholdet til fagbevegelsen, gjennom de andre masse
organisasjonene, eller gjennom kommunestyrene og stortinget. 
Partiets politikk - og dermed dets praksis - kanaliseres på 
en avgjørende måte gjennom det sentrale statsapparatet. 
"Regjeringsansvaret førte på mange måter til nyorientering i
Arbeiderpartiets holdning......" 10 . Partiets politikk blir
stadig mer statens politikk. Alle andre parti-initiativ må 
underordnes regjeringens, statens, politikk. Etter en tid har 
staten (regjeringen) "nakketaket" på partiet. Alt i sin 
regjeringserklæring av 22.mars 1935 ser den nye DNA-regjeringen 
det som sin viktigste oppgave å moderere arbeiderklassen ved 
"å fremme samarbeidet og organisasjon innenfor næringslivet". 
Samme år var den første hovedavtalen mellom LO og NAF en 
realitet. I partiets statutter heter det imidlertid fremdeles 
at "Fagorganisasjonen må ha fritt slag overfor den kapital
istiske klasse som den kapitalistiske stat. Partiet er derfor 
motstander av ethvert klassesamarbeide og vil bekjempe enhver 
form for klasse- eller tukthuslovgivning....n11
På den andre side var det naturlig for DNAvs velgergrunnlag 
å identifisere seg med "sin"regjering, - ikke minst på bak
grunn av de sosiale kriser og klassekamper som arbeider
bevegelsen var et produkt av. Arbeiderregjeringen var kronen 
på verket. Dermed ble det skapt en ideologisk binding ikke 
bare mellom masse og parti, men mellom massene og regjeringj 
dvs. med, det sentrale politiske leddet i det borgerlige stats
apparatet.

Da "den nye retning" (Tranmæl o.a.) fikk flertall i Arbeider
partiet i 1918, oppstod det raskt en debatt om hvilken vei 
partiet nå ville utvikle seg. I polemikk mot de som mente at 
motsetningene i partiet var uoverstigelige, hevdet en repre
sentant for "høyrefløyen" i partiet, Oscar Pedersen, at det 
bare var "en strid om taktik, ikke om avgjørende principielle 
spørsmål.... . Sikker i sin sak kunne han si at

"Det er meget som tyder paa, at det gaar her som andre 
steder: At den retning, som tabte paa landsmøtet, til 
syvende og sidst seirer i det praktiske liv".

For den tapende, senere seirende retning sto begrepet om 
samfunnssolidaritet sentralt:

"Arbeiderklassens klassekamp har ikke det maal at avskaffe 
den gamle overklasse for at skabe en ny. Dens maal er 
at gjøre arbeiderklassen til herskende klasse for at
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arbeiderklassen kan ophæve sig selv som klasse. Derfor er det 
samfundssolidaritet3 som igrunden er klassekampens bærende idé. 
Overklassen anvender sin klassesolidaritet for at opretholde 
sin magt som klasse, arbeiderklassen anvender sin klasse
solidaritet i den hensigt at skabe en klasse av samfunds- 
borgere". 13
I 1927 var den nye og gamle retning atter samlet. Som vi ser 
har Oscar Pedersen i 1918 ingen problemer med å forene en 
sosialdemokratisk grunnholdning med en revolusjonær ideologi 
som framhver det klasseløse (bare én klassel) samfunn, og 
dette gjør hans posisjon tilsynelatende fundamentalt tvetydig.
Det kan ikke herske tvil om at det var Oscar Pedersen og ikke 
Tranmæl av 1918 som hadde den beste " rognosen" for hvor 
partiet til slutt ville havne "i det praktiske liv".
Sosialdemokratene seiret likevel ikke fordi de hadde en mer 
overlegen og konsekvent ideologi enn "Tranmælittene", men på 
rent "praktiske" premisser: Partiets forankring i statsappa
ratet . Det ga samtidig ordet "samfunnssolidaritet" en noe 
annen betydning enn den Oscar Pedersen beskriver i 1918. Det 
klasseløse samfunn lot :vente på seg.....
I 1935 dukker altså den "samfunnssolidariske" ideologien opp 
igjen, på nye premisser. Nå har det alltid ligget i den sosial
demokratiske ideologien at samfunnsinteressene er en naturlig 
forlengelse og utvidelse av klassesolidariteten, som nøytral
iserer de sosiale motsetninger og underordner dem "helheten" 
(samfunnet). Men i den politiske mobiliseringen fram til slutten 
av 30-årene var likevel framhevingen av klassesolidariteten 
ennå så sterk at DNA - av sitt eget velgergrunnlag - i det 
vesentlige ble oppfattet som et klasse parti, - og objektivt 
sett Var arbeiderklassens parti framfor noe annet ( i den grad 
vi kan snakke om klasseparti). I det øyeblikk DNA kommer til 
regjeringsmakten, er det partiets fremste oppgave som regjerings
parti i et etablert, borgerlig statsapparat å ivareta "hel
hetens", samfunnets interesser. Ivaretakelsen av arbeiderklassens 
interesser må underordnes "helheten" - noe som gjøres gjennom 
klassekompromisset. "Samfunnssolidaritet*’ blir dermed ikke et 
resultat av en utvidelse og "fullbyrdelse" av arbeiderklassens 
interesser, men tvert om et resultat av å underordne disse 
under regjeringens, statens, interesser. I det øyeblikk DNA 
får regjeringsmakt*' får den reformistiske ideologien en for
ankring i statsapparatet, og det endrer reformismens karakter 
og betydning. Appellen til "samfunnssolidariteten" får en 
dagsaktuell "realpolitisk", ikke bare prinsippiell betynding. 
Reformismen blir en nødvendig ideologi for statsmakten, og 
dermed for det bestående samfunn.
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Når de sosialdemokratiske ideologene hevder at bare arbeider
klassen - i motsetning til borgerskapet og småborgerskapene - 
kunne være den bærende kraft for "samfunnssolidariteten", så 
er dette riktig forsåvidt som "samfunnssolidariteten" som 
ideologi og politikk forutsetter arbeiderklassens disiplinerte 
underordning under regjeringspolitikken. En slik underordning 
kunne bare et parti utgått fra arbeiderklassen selv, få til.
Det er liten grunn til å tvile på oppriktigheten i de sosial
demokratiske ledernes tilslutning til denne ideologien, selv 
når den ble tilslørt av Tranmæls radikale språkbruk. Som 
ledere både for en masseorganisasjon og for statsapparatets 
politiske avdeling trenger de en ideologi (bevissthet) som 
kan fungere både i forhold til masseorganisasjonen hvor de 
har sin umiddelbare bakgrunn, og i forhold til de oppgaver 
de står overfor i regjeringsposisjon: sikre og fornye kapi
talismen. Ideologien for statspolitikken kan ikke stå i åpen 
motsetning til den ideologi som dominerte massebevegelsen 
før partiet kom i regjeringsposisjon. Den må tvert om til
synelatende framstå som en forlengelse av denne. På denne bak
grunn kunne ikke de sosialdemokratiske lederne oppfatte sin 
oppgave som den var, å sikre de kapitalistiske produksjons
forholdene. Politikken måtte oppfattes av dem selv og deres 
tilhengere som et ledd i realiseringen av sosialismen. Bare 
på denne måten kunne de fungere innenfor rammen av den borgerlige 
stat. Bare en "sosialistisk politikk" kunne ivareta konti
nuiteten fra fortiden og beholde den nødvendige forbindelse 
med massegrunnlaget og de politiske forhåpninger som der 
fantes.14
På den andre side hadde også de mange partimedlemmer og fag
foreningsfolk nedover i rekkene behov for å oppfatte DNAKs 
politikk som en politikk som ville ende i sosialismen. Det 
var nødvendig for å holde entusiasmen oppe, ikke minst når 
den sosialistiske baktanke bak regjeringens og partiledelsens 
mange kompromisser ikke ble forstått. Dermed ble ideologien 
omkring "samfunnssolidariteten" sikret både ovenfra og nedenfra. 
DNAvs overtakelse av regjeringsmakten ble ikke oppfattet som 
det kompromisset det var - ikke minst i forhold til DNAvs 
kriseprogram fra 1932, - som praktisk talt ikke ble omsatt i 
praktisk politikk når det gjaldt de kontroversielle punktene.
I forhold til programmet var regjeringspolitikken defensiv, 
men på det rent praktisk-organisatoriske og politiske planet 
var regjeringsovertakelsen offensiv. Det var Bondepartiets, 
ikke DNAvs egen krisepolitikk som i hovedsak ble gjennomført.

Den ansvarlige fagbevegelsen

Som alt nevnt blir fagorganisering for alvor "legitimt" ute 
på arbeidsplassene jo mer DNA nærmer seg regjeringsmakten og 
blir en del av det bestående politiske system. Dette uttrykker
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et massepsykologisk grunnlag for fagbevegelsens underordning 
under regjeringspolitikken. Selvdisiplineringen er ikke da 
et ledd i utviklingen av fagbevegelsens seIvstendighet i for
hold til statsmakten, men tvert om en forutsetning for re- 
gjeringspolitikken. Men denne type selvdisiplinering skjedde 
selvsagt ikke uten konflikter og motsetninger i fagorganisasjonen. 
Desto mer nødvendig er det at fagbevegelsens ledelse bidrar 
til å utforme og agitere for den samfunnsansvarlige ideologien. 
LOvs formann, Olaf Hindahl, framhever i artikkelen "Fag
bevegelsens samfundsmessige stilling" fra 1938, at fagbevegelsen 
må - for det første bidra til å styrke landets konkurranse
evne overfor utlandet og verdensmarkedet. Parolen "Kjøp norske 
varer" gikk ut i arbeiderklassen og appellerte til de "nasjonale" 
holdninger. Deh framheves at "under de spente internasjonale 
økonomiske forhold trer nødvendigheten av en mer samfunns
messig betonet lønnspolitikk klarere fram enn noen gang tid
ligere". Arbeiderklassen har fått ansvar for handelsbalansen 
og for å føre en produksjonsvennlig politikk. De "ulovlige 
arbeidsnedleggelsene" er et problem i denne sammenheng."Saken 
er ganske enkelt den at hvis ikke fagorganisasjonen selv evner 
å få slutt på de ulovlige konfliktene, er det stor fare for 
at Statens representanter vil pålegge hovedorganisasjonene 
nytt ansvar og nye lovbestemmelser". Staten - det er i dette 
tilfellet DNA-regjeringen. "Skal Samfundet ha rett og plikt 
til å gripe inn i et tariffoppgjør....?" spør LOvs formann 
38 år før det første kombi-oppgjøret.15
Den faglig-politiske selvdisiplin som fagbevegelsen utøvet, 
var en forutsetning for å redde klassekompromisset. I et 
historisk tilbakeblikk kan vi spekulere på om dette kanskje 
var det maksimale av hva arbeiderklassen kunne få ut av 
situasjonen - gitt de vanskelige internasjonale forhold med 
fascistisk frammarsj og arbeiderklassens politiske tilbake
slag internasjonalt. Dette endrer likevel ikke den fundamentale 
karakteren til det som skjedde: at reformismen frøs fast i 
statsapparatet og dermed ble kapitalkreftenes mest avanserte, 
siviliserte form for politikk. De radikale statskapitalistiske 
programpostene i kriseprogrammet gikk i glemmeboken.

Samfunnssolidaritet som sosialistisk og som kapitalistisk 
ideologi

I motsetning til den etablerte, stats-reformistiske oppfatningen 
av at lønnsarbeidernes interesser må underordnes "samfunns
interessene", fastholder marxistisk teori at arbeiderklassens 
interesser er de mest omfattende samfunnsinteresser. Så langt 
er det ingen motsetning mellom en helt allmenn marxistisk 
posisjon og det syn som sitatet fra Oscar Pedersen i 1918 gir
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uttrykk for. Reformismen var ennå ikke statsbærende reformisme.
Det er heller ingen avgjørende motsetning mellom at en klasses 
interesser får dominere i et samfunn og det å få samfunnet 
som "helhet'1 til å fungere. Tvert om: et kapitalistisk sam
funn kan bare utvikle seg og bestå ved at kapitalistklassens 
interesser får dominere ved den makt som ligger i produksjons- 
og eiendomsforholdene og staten. "Helheten" (samfunnet) er 
ikke overordnet de enkelte "deler" (de særskilte klasseinteresser), 
men forutsetter omvendt at en del-interesse får dominere over 
andre. Samfunnet består i utgangspunktet av flere sosiale 
klasser og klasseforhold. Et forsvar for "helhetens" interesser 
gjennom appeller til "samfunnssolidariteten" blir derfor lett 
et forsvar for det bestående samfunn. Appellen til "samfunns
solidariteten" skjer da på bekostning av appellen til arbeid
ernes klassesolidaritet. Da løses den "sosialistiske" poli
tikken fra arbeiderklassens interesser, som uvilkårlig under
ordnes andre interesser som kommer inn bakdøren."Solidariteten 
kjenner ingen grenser"*16
Sosialdemokratiene i de skandinaviske land har forlengst blitt 
det historiske vitnesbyrd om at kapitalkreftenes interesser - 
under visse historiske forhold og gjennom en del kompromisser - 
best kan ivaretas på det politiske området ved at masse
partier utgått fra arbeiderklassen får ansvaret for å admi
nistrere "helheten" gjennom statsapparatet. På den andre 
side har arbeiderklassen erfart at et kapitalistisk samfunn 
som er politisk administrert av sosialdemokratiet, gir arbeider
klassen de største sosiale forbedringene innenfor systemet.
Denne historiske erfaring blir bare forsterket gjennom sammen
ligningen med de s.k. "sosialistiske land" og stalinismen.
Den er trolig den viktigste årsak til den ideologiske treghet 
i lojalitetsforholdet til sosialdemokratiet og som har vært 
forutsetningen for at sosialdemokratiet har beholdt sin store 
andel av stemmene ved valg - til tross for at det ikke lenger 
er noen sosialdemokratisk bevegelse i egentlig forstand i 
velgergrunnlaget. Hva skulle det store alternativet til 
sosialdemokratiet ha vært i dag-til-dag-politikken?

Statspartiet

Bindingene til statsapparatet og den samfunnssolidariske 
ideologien ble forsterket under gjenoppbyggingsperioden etter 
krigen. Under krigen ble all normal faglig og politisk 
aktivitet umulig. Dermed oppsto det et brudd med de politiske 
praksisformer fra før krigen. Etablerte forbindelseslinjer 
ble brutt, og kunne etter krigen ikke lenger gjenopprettes 
i samme sporet. Dette endrer kommunikasjonskanalene mellom 
partiet og dets massegrunnlag. Partiets politikk ble under
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krigen urformet i Stockholmrog London med henblikk på over
takelse av regjeringsmakten ved frigjøringen, eventuelt i 
hemmelige grupperinger i Norge - altså helt uten noen veksel
virkning med velgergrunnlaget. Da freden kom, hadde den 
sentrale partikjernen, lenge før partiorganisasjonen hadde 
begynt å fungere, ferdig sin politiske helhetsoppfatning, som 
tydligvis også var taktisk vel gjennomtenkt. Den ble presentert 
som en fullbyrdet kjennsgjering overfor arbeiderklassen, båret 
oppe og applaudert av frigjøringsstemningen den første tiden.
De "nasjonale erfaringene" fra motstandskampen hadde fremmet 
samarbeid mellom alle norske patrioter, uavhengig av klasse
forskjeller, på tvers av politiske motsetninger. Det å være 
patriot og god nordmann var viktigere enn om en var arbeider 
aller kapitalist. Programskriftet "Framtidens Norge" fra 
1944 utgitt av LO og Norsk Sjømannsforbund slutter slik;
"Under de lange årene som den tyske okkupasjonen har vart, 
har vi i høyere grad enne før lært å vurdere de sterke 
sidene ved det norske samfunnet. Vi vil gjenreise dette 
norske demokratiet, og vi vil føre det videre. Vi tror 
på den norske selvrådigheten og eventyrlysten. Vi tror 
at alle disse egenskapene kan finne sitt uttrykk i en 
enhetlig innsats, slik som vi har sett det nå under 
krigen. Vi tror at sansen for organisasjon, samarbeid 
og plan også er norske egenskaper og at oppgavene i 
framtiden vil kalle på dem i ennå høyere grad enn før.
Det opplyste og sosialt framskredne norske demokratiet 
hadde en høy plass i verdens bevissthet. Hjemmefrontens 
enestående innsats og den frie norske fronten ute har 
gitt Norges navn en ny klang. Det nye norske demo- 
kartiet skal stille oss fremst i rekken på en ny front 
i arbeidet for frihet og framskritt".17

Utsagn av denne type kan selvsagt ikke tas bokstavelig som 
annet enn en stemningsrapport. Ideologisk uttrykker den like
vel et kjerneinnhold om "en sosialisme på norsk" bygget på 
"folkestyre " - der "folket" er skiftet ut med arbeiderklassen 
som den bærende kraft. Dette er i og for seg ikke nytt i 
DNA's historie. Det nye er den mer dominerende rolle som 
"folket", "nasjonen" og "samfunnet" inntar i ideologien på 
bekostning av "klassene", "fagorganiseringen" osv...

"Arbeidsfolket har stått skulder til skulder med andre 
klasser og tatt sin fulle del av byrdene og ytet sitt 
offer uten å prutte. Og fram av fellesskapet i den 
nasjonale striden har det i alle lag av folket vokst en 
vilje til i sams tak å reise landet vårt og bygge det 
rikere enn før, som et sannere folkestyre. Tanker som 
arbeiderbevegelsen før sto alene om å kjempe fram, er i
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dag blitt felleseie for alle gode demokrater".18
Denne holdningen ble forsterket av karakteren av de politiske 
oppgavene som regjeringen sto overfor etter krigen: gjen- 
oppbyggingen. Dette innebærer en erklært politikk for å fremme 
produktivkreftene - få hjulene til å gå igjen - altså noe 
tilsynelatende nøytralt og uavhengig av klasse- og produksjons
forhold. Disse oppgavene betinget i sin tur en kraftig vekst 
i statsapparatet og en utvidelse av dets aksjonsradius.
Kombinert med en mer bevisst "keynesiansk" finanspolitikk, 
som nå hadde fått et anerkjent teoretisk grunnlag med en klar 
ideologisk parallell i "samfunnssolidariteten", var forut
setningene lagt til rette for en langt mer aktiv bruk av 
statsapparatet for sosialdemokratiet. Denne utviklingen har 
kommet til å prege sosialdemokratiet selv.
Det betyr konkret at de materielle betingelsene for utarbeidelsen 
av DNAvs politikk forandres. Det politiske arbeidsverksted 
flyttes stadig mer fra partiet og fagbevegelsen til stats- 
og kommuneapparatet, til de mange komiteer, råd og utvalg som 
er knyttet til disse apparatene. Over tid betyr dette at stats
apparatene blir en stadig viktigere del av partiets materielle 
basis og konkrete arbeidsbetingelser - på bekostning av masse
organisasjonene og grunnorganisasjonen.
Som en kompensasjon for den moderasjonslinje i krav og kamp
former som ledelsen i parti og fagbevegelse understreket 
kontinuerlig siden 1935, skulle de fagorganiserte få "med
innflytelse på samfunnsutviklingen" ved at fagbevegelsen fikk 
delta i offentlige komiteer og utvalg.
Tabell 3 viser i hvor stor andel av de permanente og midler
tidige komitéer/utvalg oppnevnt av staten,>L0 er representert 
i årene 1935, 1951 og 1966.
Tabell 3. Den relative andelen av offentlige komiteer som har 
representasjon fra LO med underorganisasjoner i undersøkelses- 
ocrene.19 .

Undersøkelsesår
1936 1951 1966

Permanente [Midlertidige Permanente Midlertidige Permainente Midlertidige

Andel med L0%.... 8 21 24 32 25 22
N 191 67 377 124 801 139

Komiteer med manglende opplysninger om hvorvidt LO deltar er 
holdt utenfor.
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Vi ser at i 1935 var LO langt sterkere representert i de midler
tidige komiteene enn i de permanente. Det er også tilfellet i 
1951. Men det skjer etterhvert en kraftig ekspansjon i LO's 
deltakelse i det faste komitésystemet, fra 8% i 1935 til 25% 
i 1966. Antall permanente komiteer har i samme periode økt fra 
ca. 200 til over 800, mens tallet på midlertidige komiteer 
etterhvert stagnerer. I 1966 deltar LO m.a.o. i ca. 200 faste 
komiteer i skjæringsfeltet mellom stat, næringsliv, sosial
vesen, utdanning osv. I 1935 var 19% av de faste komiteene LO 
deltok i, utøvende komiteer, i 1966 var 45% av LOvs komité- 
deltagelse knyttet til utøvende komiteer. Det viser at LO i 
høy grad deltar formelt som forvalter av offentlige goder.
LOvs deltakelse gir et sterkt inntrykk av "medinnflytelse".
Men hvor reell er denne? I hvilken grad har LOvs represen
tanter virkelig initiativet i disse komiteene, i hvilken grad 
påvirker LO premissene for komiteens arbeid, og konklusjoner?
Er L0Ns nærvær bare en gissel-rolle som gir systemet et demo- 
kartisk alibi? I hvilken grad skjer det en effektiv kommunika
sjon mellom L0's representanter i disse komiteene og de orga
nisasjoner som representantene er utgått fra? Hvem deltar fra 
LO og hvorledes fungerer de?

Tabell 4. Tillitsmannskategorier som representerer LO i 
permanente komiteer. Trosenttall. 20

Undersøkelsesir

Representanter 1936 1951 1966

Topptillitsmenn valgt til sekretariatet................................ 27 15 8
Ansatte i sekretariatet......................................................... 7 11 13
Forbundsformenn valgt til sekretariatet........................... 0 20 13
Ledende på forbundsplan**.............................................. 60 52 46
Menige forbundsstyremedlemmer .................................... 0 5 7
Lavere tillitsmenn/menige ................................................ 7 18 46

Sum % .................................................................................. 101 121 133
N = 15 83 198

* Komitéer hvor vi ikke vet om LO deltar, og komiteer hvor vi ikke vet hvem fra 
LO som deltar, er holdt utenfor. Prosentsummen overstiger 100 °/o da flere enn 
en tillitsmannskategori kan delta i en komité.

** Formann, kasserer, sekretær + ansatte på forbundsplan.

Tabellen viser at det er de ledende i LO og forbundene som 
deltar i de fleste permanente komitéer. Den relativt høye 
prosenten (46% i 1966) av lavere tillitsmenn/menige skyldes 
vesentlig at de deltar i lokale komitéer og hjelpekomitéer 
for riksyrkesutvalgene — komitéer med hovedsaklig rådgivende
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oppgaver. Dersom denne type permanente komiteer holdes utenfor 
synker andelen fra 46% til 20% i 1966. Den relative tilbake
gangen av deltakelsen fra topptillitsmenn skyldes økningen i 
antall komiteer med LO-deltakelse. Dette kompenseres delvis 
med økt deltagelse av fast ansatt personale i LO-sekretæriatet. 
Det er grenser for hvor mange komiteer sekretæriatets tillits
menn kan komme over.
Som en følge av stabiliteten i LOvs ledelse blir også stabili
teten i komitérepresentasjonen stor. "Arbeidsroen" i komiteen 
er god:

"For å få et inntrykk av om LO-representantene har hatt 
"arbeidsro" dvs. om deres deltakelse er blitt fulgt med 
vaktsomme og kritiske øyne fra medlemmene i organisasjonen, 
har jeg gått igjennom beretninger og landsmøteprotokoller. 
Jeg så nærmere på 6 forbund, noen med få, et med ingen og 
noen med mange komitémedlemskap. Resultatet kan summeres 
opp som følger:
4 av de 6 forbundene har ikke nevnt noe om komitédeltakelse 
i sine beretninger i det hele tatt. Kun ett forbund har 
lagt fram fyldige beretninger om medlemskap i offentlige 
komiteer.
I den grad offentlige komiteer overhodet blir nevnt på 
landsmøtene eller LO-kongressene så er det de som selv 
deltar i komiteene som henviser til arbeidet i disse.
Disse henvisninger er av orienterende art. Hvis en 
sjelden gang noen tar ordet etter en slik orientering, 
så går diskusjonen på sak, ikke på deltakelsen i komi
teen. Kritiske røster til deltakelse i offentlige komi
teer har jeg ikke funnet i dette materialet. På dette 
punkt må det konkluderes at LO-representantene har hatt 
arbeidsro når de har deltatt i dette komitéarbeidet".21

Komitétillitsmennene er altså temmelig "isolert" i sine funk
sjoner som representanter i forhold til grunnorganisasjonene.
De opptrer som et eget sjikt med høy grad av formell integra
sjon i det statlige komitésystemet. Deres reelle funksjon 
kan derfor vanskelig være å føre nye premisser "nedenfra" inn 
i staten. Funksjonen ligger i det å ha vært fagbevegelsens 
representant, altså først og fremst en formell funksjon. Den 
reelle funksjonen kan i høyden strekke seg til å være en 
bremse på forslag som er åpenbart i strid med fagbevegelsens/ 
de fagorganisertes interesser. I tillegg har de tillitsverv 
i parti-organisasjonen (DNA), i forskjellige styrer og be
driftsforsamlinger, foruten i fagbevegelsens egne komiteer 
og utvalg. - Tabell 5 kan illustrere innflytelsesproblemet 
nærmere•
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Tabell 5, Deltaker oversikt for 61 permanente industri
politiske utvalgj raid m.v, med partsrepresentasjon> antall 
personerj prosent*

Deltakerkategori

Utvalg under 
Industridep. 

Antall
Formann Medlem

Utvalg under 
andre dep. 

Antall
Formann Medlem

Totalt
Antall %

Departements-
ansatte 1 19 6 75 101 15,6

Politikere 0 1 3 11 15 2,3
Ansatte i ytre 

etater ' 5 33 18 55 111 17,1
Bedriftsledere 5 61 4 82 152 23,4
Tillitsmenn og 

ansatte i org. - 
sentralt 2 47 3 124 176 27,2

Bedriftsansatte 0 0 0 4 4 0,6
Frie yrker, an

satte i retts
vesenet 2 3 5 25 35 5,4

Ansatte i kom
munal / fylkes- 
komm. forv. 1 1 1 14 17 2,7

Professorer m.v. 1 21* 4 12 38 5,6
17 186 44 402 649** 100,0

* Av disse hører 10 til NTNF. ** Bruttotall. 
Utarbeidet med grunnlag i St.meld. nr. 7 (1976—77).

LO-representantene faller inn under kategorien "tillitsmenn 
og ansatte i organisasjoner sentralt". Av de 176 represen
tantene i denne kategorien har LO 38, (det samme som professor- 
standen) eller 5,6% av totalen. NAF, Handelens Arbeidsgiver
forening, Industriforbundet og NHIF har tilsammen 39. De 
resterende 99 fordeler seg på tillitsvalgte fra andre inte
resseorganisasjoner sentralt. Bedriftsansatte utgjør bare 4, 
eller 0,6% av totalen.
Det skal ikke stor fantasi til for å forestille seg de pro
blemer LO-representantene vil ha for å styre premissene for 
disse utvalgenes arbeid. Jo flere komiteer LO er representert 
i, desto færre LO-representanter er det i hver komité. Mens 
den ene LO-representanten(e) formelt skal representere inte
ressene til 700 000 fagorganiserte, representerer alle de andre 
komitémedlemmene interessene til de ulike eiendomsbesittende
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klasser, statsmakten og "profesjoner". Det er først og fremst 
representanter for disse klassene/staten som målfører komi
teenes premisser. De kanaliserer de problemer som oppstår 
"ute i samfunnet" (i bedriftene, i markedet, i forholdet 
mellom bransjene, på det sosiale felt, i utdanningsvesenet 
osv.) inn i staten som reagerer med å utnevne komiteer. Ikke 
minst på denne bakgrunn er det tilslørende å snakke om "klasse- 
samarbeid". Det kan knapt snakkes om "medinnflytelse" i dette 
ordets mest utvannete sosialdemokratiske betydning. Det ligger 
i stats-systemets "natur" at økt formell representasjon fra 
arbeiderklassens masseorganisasjon nr. 1, ikke øker klassens 
makt tilsvarende innover i systemet. Under visse betingelser 
kan man si at jo større formelt representasjon de fagorganiserte 
har i stats-komitéene, desto mindre reell makt har de i dette 
systemet, ettersom den økende LO-deltakelsen isolerer topp- 
tillitsmennene fra "grunnplanet" og for øvrig binder opp fag
organisasjonen på lavere plan slik at handlingsmulighetene blir 
færre uten å bli "ulovlige". Representasjonen har en legiti- 
merende funksjon, gir staten (regjeringen) den nødvendige 
demokratiske ryggdekning. LO-formannens rolle i Lied-utvalget 
er en god illustrasjon på dette. (Jfr. også Tor Aspengrens 
rolle i Skånlandsutvalget i 1973). Begge disse utvalgene var 
enstemmige i sine innstillinger - hvor arbeiderfiendlige de 
enn var.
På den andre side er denne legitimerende funksjonen i høy grad 
nødvendig for at stats-systemet skal fungere slik at arbeider
klassen godtar det. Indirekte utøver klassen derfor likevel 
en viss innflytelse over stats-praksisen ved å sette grenser 
for antidemokratiske tendenser i den3 ved å "minne" den om 
sine forpliktelser som velferdsstat og sette den under en viss 
legitimasjonstvang.
Når Arbeiderpartiet skal hente representanter fra sitt velger
grunnlag uten å gå direkte gjennom partiorganisasjonen og 
representasjonen i de kommunale og parlamentariske organene, 
er LO dets viktigste reservoir av kandidater. Men når disse 
praktisk talt ikke kan styre premissene for sin representasjon 
i stats-komitéene, innebærer det at partiet blir vesentlig 
prisgitt de rammer som staten, først og fremst departementene 
og direktoratene, men også lavere instanser, setter. Stats
apparatet kanaliserer i stadig større grad premissene for 
utformingen av partiets politikk. Impulsene fra virkeligheten 
blir kanalisert inn i partiets apparat gjennom statsapparatet - 
og ikke som i 1935 og tidligere at impulsene i større grad 
ble kanalisert inn i statsapparatet gjennom en sosialdemo
kratisk organisasjon og massebevegelse. Premissleverandørene 
til statsapparatet er på sin side først og fremst nærings
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organisasjonene, og i mindre grad fagbevegelsen. I forholdet 
mellom parti og stat er staten den ’’uavhengige variable", 
partiet den avhengige -over tid. Staten blir det viktigste 
produksjonsforholdet for partiets politiske arbeid.
Ved sin inntreden i regjeringsposisjon ble DNA ikke bare et 
regjeringsbærende parti, men etterhvert også et statsbærende 
parti. Med dette siste menes ikke først og fremst at partiet 
fyller opp postene i statsapparatene med sine folk. Dette er 
et underordnet, men nødvendig fenomen. Med statsbærende parti 
menes at partiet gjennom sin regjeringspolitikk blir nød
vendig for å reprodusere og videreutvikle et gitt politisk 
systemj en borgerlig parlamentarisme med visse forhold mellom 
sentralt statsapparat og parlament, og det politiske forholdet 
mellom statsapparatet de sosiale klasser, det vil i praksis 
si disse klassenes organisasjoner: næringsorganisasjonene, 
fagbevegelsen etc. DNAvs inntreden i regjeringsmakten styrket 
uten tvil det borgerlige demokratiets stilling, både funk
sjonelt gjennom utviklingen av statsapparatene,(velferds
staten) og ideologisk.
I forholdet mellom parti og statsapparat er det stats
apparatet som etterhvert utgjør tyngdepunktet. Stats
apparatet er ikke primært et redskap for partiets politikk. 
Partiet er snarere et instrument i statens politikk, et for- 
midlingsledd mellom stridende klasseinteresser. Ikke bare er 
DNA et regjerings-og statsbærende parti: staten er blitt 
partibærende. Partiet er blitt mer avhengig av staten enn 
statsapparatet av partiet. Partiet har ikke lenger noen selv
stendig politikk i forhold til statens politikk. Regjeringens 
politikk og partiets politikk må bli den samme.
Massebevegelsen som i 1935 ennå var et dominerende trekk ved 
partiets politiske produksjonsforhold, mister sin betydning 
etter 1945 for til slutt å bli en passiv resonnansbunn for 
regjeringspolitikken. De statlig-byråkratiske rammebetingelser 
for partiets politikk setter sitt preg på de reformer partiet 
ennå er istand til å foreslå: De får karakter av å være trukket 
ned over hodet på folk. I og for seg progressive reformer som 
f.eks. kriminalmeldingen, tilsvarer ingen bevegelse lenger og 
den må trekkes tilbake. Inspirasjonskilden for denne reformen 
og andre forslag er ikke massebevegelsen, men grupper av 
samfunnsvitere, krimonologer, progressive jurister, sosial
økonomer, ansatte i helse-og sosialinstitusjonene og i stats
apparatet. Partiet er ikke lenger båret oppe av noen aktiv 
massebevegelse. Massebevegelsen erstattes av de mange"pro- 
fesjonene" som er et produkt av en generasjons sosialdemo
kratisk statspolitikk. Praksisen virker selvrekrutterende.
Den skaper sine egne utøvere og forskanser partiet mot sitt 
historiske opphav.
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Alt i 1951 - ennå mens Håkon Lie og Einar Gerhardsen var på 
talefot med hverandre - skriver Lie et brev til Gerhardsen i 
anledning regjeringsskiftet med Oscar Torp som ny statsminister:

"For partiet blir det en stor forandring til det bedre 
at du går over i gruppa og inn på partikontoretMen det 
blir ingen lett oppgave å skape det partilivet vi så 
sårt trenger. Partiarbeidet har forskjøvet seg over i 
offentlig administrasjon, og alle problemene er ganske 
annerledes innfløkte enn de var den gangen Nygaardsvold 
drev, gammel, god venstrepolitikk(t) For ikke å snakke 
om den gangen vi sto utenfor regjeringen". 23

Kadrene og den politiske naturlov. "Det politisk-byråkratiske 
kompleks"

Som en følge av DNA's funksjon som regjeringsparti er den 
sosiale og yrkesmessige sammensetningen av partiets "elite" 
og tillitsmannskorps nedover i rekkene forandret. Disse en
dringene må selvsagt også sees i sammenheng med de demografiske 
og sosiale endringer i samfunnet som helhet siden 1935. Den 
viktigste politiske rammebetingelsen for rekrutteringen til 
partiapparatet er at rekrutteringen etter 1945 ikke lenger skjer 
i en tilstand av offensiv bevegelse, men under stagnasjon, etter 
hvert demobilisering i arbeiderklassen som en følge av partiets 
stadig sterkere tilknytning til statsapparatet. Impulsen til 
partiet går gjennom statsapparatene - i stadig mindre grad 
gjennom en massebevegelse.
Knut Heidars undersøkelse viser at det i hovedsak er 4 yrkes
grupper som preger eliten. (Med "elite" mener han 1) partiets 
sentralstyre, samt de som er "tilordnet" fra LO. Kvinnesekre- 
tariatet og AUF, 2) landsstyret,'3) ansatte politiske sekretærer 
ved partikontoret i Oslo, (ikke redaktør av Arbeiderkvinnen, 
sekretærene i Kvinnesekretariatet og AUF), 4) formann og sekretær 
i Oslo Arbeiderparti). Det er avisredaktører og journalister, 
embedsmenn og høyere tjenestemenn i det offentlige, stortings
representanter og en stor gruppe fra fagbevegelse og parti
apparat som dominerer i partieliten. Vi ser av tabell 6 at an
delen av partieliten med opprinnelig yrkesbakgrunn i de s.k. 
"manuelle yrker" (yrkeskodene 6,7,8,9) har sunket fra 67% for 
perioden 1945-49 til 36% for perioden 1966-71. For de andre 
yrkene (kode 1,2,3,4,5) stiger derimot andelen i samme tids
rom fra 27% til 59% av eliten. Over 2/3 av eliten har Ved Valgene 
sin yrkesbakgrunn i arbeiderbevegelsen (yrkeskodene 0,10).Dette 
betyr at eliten i stor grad er rekruttert fra "det politisk- 
byråkratiske kompleks": partiapparatet - regjering - stortings
gruppe - LO. Bare 1 av 3 kommer utenfra dette komplekset. De 
ansatte ved partikontoret, partisekretærene, utgjør hele tiden
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mellom 9 og 12 prosent av eliten.(Disse tilhører eliten pr. 
definisjon). Med den organisatoriske kontroll det sentrale 
partiapparatet har med rekrutteringskanalene i partiet ellers, 
kan vi med visse modifikasjoner hevde at når eliten først er 
etablert, så er den i stor grad selvrekruttert.(En annen, 
uformell men reell variabel i eliten som skulle vært undersøkt, 
er inngifte og familieforhold som selvsagt også påvirker 
rekrutteringsmekanismene til de innerste sirkler).

Tabell 6. Egen og fedres yrkesprofil for DNA's elite i ulike 
perioder. Prosent.

Eget yrke ved valg:
Tidsrom 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li Sum N
1945—49 23 11 2 8 5 6 4 2 0 0 35 3 99 ( 97)
1950—59 21 19 2 13 3 2 2 1 0 0 38 1 102 (167)
i960—65 22 17 5 9 2 0 3 2 0 1 35 5 101 (130)
1966—71 12 19 9 3 4 2 0 2 1 2 44 2 100 (129)
Totalt 19 17 4 9 3 2 2 2 0 1 38 3 100 (523)

Dekning: 96 %

Eget opprinnelige* yrke:

Tidsrom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li Sum N

1945—49 3 14 3 2 5 16 27 14 10 5 1 100 ( 96)
1950—59 6 10 6 7 13 10 19 16 9 4 0 100 (167)
i960—65 5 14 12 11 13 9 12 12 4 4 5 101 (129)
1966—71 6 10 12 11 20 7 14 9 6 1 5 101 (121)

Totalt 5 12 8 8 13 10 18 13 7 3 3 100 (513)
Dekning: 94 %

Fars yrke:
Tidsrom l 2 4 5 6 7 8 9 10 Sum N

1945—71 4 10 6 15 30 17 15 0 3 100 (266)

YRKESKODE:
0 Stortingsrep./statsråd
1 Høyere stat/kommune
2 Lavere stat/kommune
3 Journalist/redaktør
4 Frie yrker - høyere privat
5 Lavere priv. - Funksjonær/formann

Dekning: 48 %

6 Småbruker/bonde - fisker komb.
7 Industriarbeider
8 Håndverker (ansatt)
9 Manuelle arb. (kommune/anlegg)

10 Interesseorg. - Fagbevegelse/parti
11 Husmødre

* «Opprinnelig yrke» betyr første yrke av noen varighet.

På 40-tallet hadde 63% av eliten ingen annen utdannelse enn 
folkeskolen, faglære eller kurs av ulike slag. På 20 år synker 
denne til 36%. På 40 tallet hadde 5% realskole og 9% universi
tetsutdanning. I perioden 1966-71 er tallene henholdsvis 23 
og 17 prosent. Selv om dette henger sammen med den generelle 
samfunnsutviklingen, er det, som Heidar peker på, én av mange
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faktorer som påvirker partiets ledelse og løsriver det fra 
sin tradisjonelle velgerbasis og sosiale basis. Bortsett fra 
primærnæringens andel av denne, er denne basisen ellers rela
tivt konstant.
Heidars undersøkelse viser også at mellom 38 og 31 prosent av 
eliten lønnes direkte av arbeiderbevegelsen, - noe som betyr 
at de har en slags "yrkesbakgrunn" i denne etter at de har 
gjort seg ferdige med sitt "opprinnelige yrke". De fungerer 
som "yrkespolitikere", profesjonelle representanter for ulike 
interessegrupper med løsere eller fastere tilknytning til 
partiet og LO/forbundene. Undersøkelsen viser også at ca. 50% 
av eliten har en bakgrunn i fagbevegelsens tillitsmannshieraki, 
og dette indikerer det store overlappet mellom tillitshverv i 
fagbevegelsens ledelse og partieliten, ved siden av de "insti
tusjonelle" kanaler (Samarbeidskomiteen o.l.). Men sammenholdt 
med tabellen ovenfor som i perioden 1966-71 viste at 36% av 
eliten hadde sin opprinnelige yrkesbakgrunn i de "manuelle 
yrker", må dette bety at den delen av eliten som har tillits- 
mannsbakgrunn, vesentlig må komme fra de "ikke-manuelle" yrker. 
For å komme inn i eliten må partiboka gjennomsnittlig ha vært 
i orden mellom 24,8 og 20,3 år i hele etterkrigsperioden.
"En arbeider ikke i 7, men i 20 år for Rakel i Arbeiderpartiet"
Sammenligner vi det vi her har sagt med den sosiale sammen
setning av landsmøtet i DNA i 1979, finner vi trekk som styrker 
påstanden om en avproletarisering av partiet til fordel for 
"de nye gruppene" og det Heidar kaller profesjonalisering.
(Jfr. tabell 7). I alle fall når det gjelder rekruttering til 
partiapparatet høyt og lavt har DNA et godt grep på "de nye 
gruppene". Sammensetningen av DNA's landsmøte i 1979 indi
kerer dette (tabell 7 . Se neste side.)
Hvem møter på partiets landsmøter? Vesentlig lokallagenes 
tillitsmenn/-kvinner. Også "grasrota" i partiapparatet synes 
å bli preget av funksjonærsjiktene og mellomlagene, så langt 
dette kan leses ut av organisasjonsforholdene og yrkesover- 
sikten. Satt på spissen: Da partiet for alvor flyttet inn i 
statsapparatet i 1935, begynte statsapparatet å flytte inn i 
partiet - helt ned til grunnplanet i organisasjonen. I 1976 
var 7 av regjeringens 15 medlemmer organisert i NTL.
Hvorledes skulle dette partiet kunne sette i gang en ekte 
mobilisering i arbeiderklassen for en progressiv reform
politikk - uten reell fare for splittelse? En slik mobili
sering er umulig.

25
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Tabell 7• Yrkesmessig og organisasjonsmessig sammensetning av 
DM 's landsmøte 1979.

Yrkesplassering Antall Prosent

Funksjonærer 168 56,0
Skoleverket 20 6,7
Manuelle yrker 96 32,0
Andre 15 5,0

Delegater i alt 299(300) 99,7(100)

Organisasjonsforhold Antall Prosent

Ikke LO-organiserte 65+ 21,7
Kommuneforb.(NKF) 61 20,3
Tjenestemannsl.(NTL) 31 10,3
Handel og Kontor (HK) 27 9,0
Jern og Metall(NJMF) 25 8,3
Bygningsarb.forb.(NBIF) 
Arbeidsledere/tekn.

11 3,7

funksjonærer (NFATF) 10 3,3
Næring og Nytelse (NNN) 6 2,0
Grafisk (NGF) 6 2,0
DNAvs presseforbund 5 1,6
Norsk Postforbund 5 1,6
Papirarb.forb.(NPF) 5 1,6
Skog og Land (NSLF) 4 1,3
Teletjenesteforb.(NTTF) 4 1,3
Arb.mandsforb.(NAF) 4 1,3
Kjemisk (NKIF) 4 1,3
Øvrige 29 9,4

LO-organiserte i alt 235 78,3
+ Herav 18 lærere, 5 skoleelever, 13 husmødre, småbrukere og 
småbrukere og fiskere.

Kilde: Aktuelt Perspektiv nr. 9, 1979.

Historisk sett er DNA et produkt av en massebevegelse. Da masse
bevegelsen stanset opp og gikk til ro etter 1945, var det frem
deles et økonomisk grunnlag for en progressiv reformpolitikk 
til stede. Men når de økonomiske grunnbetingelsene for denne 
politikken svikter, som særlig etter 1975, kan partiet ikke 
lenger fornye den reformpolitiske "kontrakten" med sitt 
passiviserte massegrunnlag. Det er ikke lenger mulig å være
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både et regjeringsparti og samtidig opprettholde denne kon
trakten. I denne klemmen blir partiet overlatt til seg selv 
og er henvist til å overleve gjennom statlig balansepolitikk: 
etterkomme storkapitalens interesser uten å utfordre arbeider
klassen for mye, en feberaktig selvransakelse for å finne de 
feilene som hindrer det i å "fange opp de nye gruppene" ved 
valg, en ny prinsippdebatt (som ikke fenger i partiet),son
deringer overfor mellompartiene for å finne parlamentarisk 
basis for en ny regjeringskoalisjon, inntektspolitikken, kombi- 
oppgjørene etc.
En grunnleggende forutsetning for at klassekompromisser skal 
være mulig gjennom regjeringspolitikk, er at de har en viss 
basis i de klasser som inngår kompromisser med hverandre.
Bindes sosialdemokratiet for sterkt opp i statsapparatet og 
dermed til kapitalinteressene, og svekker det tilsvarende sin 
basis i massebevegelsen, reduseres evnen til å inngå varige 
kompromisser. Den frivillige kompromisspolitikken går i opp
løsning. De etablerte kanaler tilbake til de store lønns- 
arbeidergruppene fungerer ikke lenger som før. Selv de indre 
forbindelseslinjer i sosialdemokratiets ledersjiktsmuldrer 
opp innenfra, som en følge av interne motsetninger kombinert 
med økt byråkratisering. "Partilivet" er ikke som før.
(Jfr. konflikten mellom Nordli-regjeringen og LO ved Aspengren 
og Halvorsen). Aspengren vil ikke lenger sitte ved samme bord 
"som disse menneskene" (Vassbotn etc.),fordi "disse menneskenes" 
adferd og politiske stil ikke lenger er disiplinert og formet 
på den samme organiske måte som før.
Knut Heidar hevder i sin artikkel at profesjonaliseringen og 
korporativiseringen "er noen av de mest vesentlige forklarings
faktorer for den fortsatte avradikalisering av Arbeiderpartiet 
i etterkrigstida". 26 Dette er utvilsomt riktig, men det må 
presiseres på et viktig punkt: Denne utviklingen er et resultat 
av Arbeiderpartiets funksjon som regjeringsbærende parti henvist 
til statsapparatet som sitt viktigste politiske produksjons
forhold. Dette er den "grunnleggende" forklaringsfaktor. Pro- 
fesjonaliseringen, endringen av elitens sammensetning etc. er 
"avledet" av dette og konkretiserer noen viktige mekanismer 
ved rollen som regjeringsparti.
Det er en gammel marxistisk sannhet at de organisatoriske og 
byråkratiske strukturer i statsapparatet former den politiske 
og ideologiske innstilling hos de mennesker som går inn i det, 
og dermed gjør dem funksjonsdyktige på dette apparatets pre- 
misser. Strukturene former individene. I forholdet mellom 
organisasjonstruktur og individene som befolker den, er struk
turen den "uavhengige", individene den "avhengige" variabel. 
Dette forhold er i all hovedsak også godt dokumentert for 
det norske statsapparatet og dets forhold til sine tjeneste
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menn. Tjenestemennene er - i hovedsak -
"hverken talsmenn for de samfunnsgrupper de tilhører, 
eller nøytrale regelanvendere og eksperter. Vår tolkning 
er at de først og fremst er forsvarere for de institu
sjoner de er tilknyttet, og de mål, oppgaver, virkemiddel 
og målgrupper de er satt til å ivareta. Det vil si at 
de i utpreget grad blir påvirket av de organisasjons
messige rammer de arbeider innenfor ". 27

Betydningen av byråkratenes sosiale bakgrunn blir sterkt 
redusert. Det blir ikke mer "arbeiderpolitikk" ut av det ved 
at arbeiderklassen eventuelt øker sin rekrutteringsandel til 
statsapparatet, (uten at dette samtidig er forbundet med 
radikale, forholdsvis raske omforminger av dette apparatet, 
tvunget gjennom av de klassekamper som vesentlig foregår 
utenfor det.,) Apparatet er ingen nøytral instans hevet over de 
stridende klasser. Det fungerer ut fra visse styrkeforhold 
og klasseinteresser, ut fra visse "mål, oppgaver, virke
middel og målgrupper", som de etablerte organisasjons- 
forskerne foretrekker å uttrykke det.
Arbeiderpartiets skjebne er skjebnen til ethvert arbeiderparti, 
selv et revolusjonært, som havner i regjeringsposisjon over 
lang tid, uten at det finns en revolusjonær bevegelse med 
sine egne maktorganer utenfor den kapitalistiske statsmakt 
og som partiet kunne hatt sin forankring i. Under slike be
tingelser vil avradikaliseringen av DNA kunne betraktes 
nærmest som en politisk naturlov3 og naturlover er ikke lette 
å forandre.
Som regjeringsparti er DNA fundamentalt avhengig av den byrå
kratiske ekspertise og organisasjonsformer som finns i stats
apparatet. Dette gjelder i like stor grad som når partiets 
politikk er med på å utvikle en ny stats-ekspertise, nye 
apparater innenfor rammen av gitte herredømmeforhold i sam
funnet. Dette siste innebærer bare at partiet knyttes enda 
nærmere staten som politisk produksjonsforhold. Så lenge DNA 
er et regjeringsparti, kan det bare radikaliseres dersom det 
er rom for at staten kan bli radikalisert. Dette betyr at DNAvs 
politiske utvikling er underordnet statens. DNA's eneste redning 
er - teoretisk - at det unngår regjeringsmakten og finner et helt 
nytt grunnlag å fungere ut fra.

Den borgerlige splittelse

En viktig politisk grunn til at DNA har kunnet beholde re
gjeringsmakten så lenge samtidig med at intensiteten i støtten 
fra det tradisjonelle velgergrunnlaget har avtatt sterkt, er 
splittelsen i den borgerlige og småborgerlige blokken: deres
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manglende evne til å føre en felles regjeringspolitikk. Deres 
sviktende troverdighet som regjeringsalternativ har i alle år 
vært et sentralt poeng i DNAfs agitasjon.

Når så de borgerlige kommer til regjeringsmakten i 1965 (Bor- 
ten-regjeringen) er de politisk-organisatoriske rammebetingel
sene for utforming og gjennomføring av regjeringspolitikken 
alt formet av sosialdemokratiets lange regjeringsperiode. De 
borgerlige blir dermed nødt til selv å føre en sosialdemokra
tisk politikk - med visse modifikasjoner. Det innebærer fram
for alt at klassekompromisset må føres videre. Dette er en 
forutsetning for enhver regjering, uansett parlamentarisk ba
sis, på denne tid. Borten-regjeringen overtok dessuten DNA- 
forslag på viktige områder (se Lars Mjøsets artikkel i dette 
nr. av Vardøger). Det var ikke den generelle politiske kurs 
som felte B-regjeringen i 1971, men motsetninger i regjeringens 
parlamentariske grunnlag under EF-kampen, - en særbegivenhet 
på siden av den generelle politiske utvikling. Endringene 
etter 1972 med tiltakende høyredreining skyldes heller ikke EF- 
striden, men er et resultat av en langvarig utviklingsprosess 
innen sosialdemokratiet etter 1945 kombinert med endringer i 
de økonomiske konjunkturer i 1970-årene. Erfaringene med Bor- 
ten-regjeringen har i alle fall underminert skremseleffekten i 
DNA-propagandaen om hva det vil bety å få en borgerlig regje
ring. Ved at statsapparatet er blitt formet av den politikk 
og de arbeidsoppgaver det er blitt stilt overfor i den lange 
DNA-perioden, har også DNA undergravet betingelsene for denne 
type propaganda. Og når grunnlaget for en sosialdemokratisk 
reformpolitikk etter hvert svikter slik som i 70-årene, blir 
DNA selv nødt til å føre en stadig mer borgerlig og restriktiv 
politikk overfor arbeiderklassens behov. Dermed beveges de to 
blokkene mot hverandre. Når får vi koalisjonsregjeringen mel
lom de parlamentariske hovedfiendene?

KLASSEKOMPROMISSETS STATUS I DAG

MEKANISMER I DEN ØKONOMISKE POLITIKK. KLASSEKOMPROMISS SOM 
"STYRING"

70-årenes ustabile økonomiske utvikling og sosialdemokratiets 
tiltakende krise har gjort sammenhengen mellom DNArs politikk 
og de økonomiske langtidskonjunkturene tydelige. Illusjonene 
om at den sosialdemokratiske "styringen" skulle ha overvunnet 
kapitalismens utvikling gjennom kriser3 har forlengst brutt 
sammen.

70-årene har igjen gjort det klart at det er den generelle øko
nomiske utviklingen som setter rammebetingelsene for statsappa
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ratenes "aktive" finans- og inngrepspolitikk. Den økonomiske 
politikken påvirkes av styrkeforholdene mellom de ulike kapi
talinteresser (kapitalfraksjoner) i de ulike konjunkturene. 
Styrkeforholdene kommer til uttrykk gjennom kapitalfraksjonenes 
evne til å påvirke finans- og støttepolitikken i staten, på 
grunnlag av den økonomiske, teknologiske, markedsmessige etc. 
utvikling for de ulike bransjer. Men regjeringen er avhengig 
av økende statsinntekter for å opprettholde det offentlige 
forbruk, bygge ut velferdsstaten og slik sikre klassekompro- 
misset. Dette tvinger den til å favorisere de kapital- og 
næringsinteresser som på lenger sikt gir størst økonomisk vekst 
og sikrer statsinntektene - direkte eller ved ringvirkninger.
- På det rent økonomisk-politiske planet etableres det dermed 
en (indirekte) allianse mellom den mest ekspansive kapital og 
arbeiderklassen - formidlet av DNA. Gjennom regjeringens av
hengighet av sitt velgergrunnlag blander arbeiderklassen seg 
inn i statens økonomiske politikk og dermed i fraksjonskampene 
mellom de ulike næringsinteresser gjennom sitt krav om en vel
ferdsstat. Denne innblanding skjer altså på en indirekte måte.

Styrkeforholdene mellom kapitalfraksjonene er delvis betinget 
av deres evne til å bruke statsapparatet for sine formål. Re
gjeringens omfordeling av statsinntektene går tilbake til de 
økonomiske bransjer og kapitalgrupper i et annet forhold enn 
de ble tatt ut av næringslivet. Forbruket av statsinntekene 
gjennom tilrettelegging av kommunikasjoner, utdanning, subsi
diering av investeringer, offentlige oppdrag, kreditter, måter 
å beregne arbeidsgiveravgifter på osv. påvirker forholdet mel
lom bransjene og kapitalgruppene. Jo større "vekst" det er i 
økonomien som helhet, desto "romsligere" blir konkurransen om 
tilbakeføringene.

Men inndragningen av statsinntektene fra produksjonssektorene 
det ene året - altså før omfordelingen - er med på å bestemme 
størrelsen av den profittmengde som blir tilbake til de enkelte 
bransjers og bedrifters egen disposisjon. Måten tilbakeførin- 
gene til bransjene og "samfunnet" fordeler seg på, påvirker de 
langsiktige profittmulighetene for de ulike bransjer og bedrif- 
ter i de etterfølgende år. I praksis er første og andre peri
ode - dvs. tilgang av statsinntekter og forbruket av dem - 
vevd sammen i en kontinuerlig prosess. (Budsjetteringen i sta
ten må imidlertid holde dem fra hverandre). Samtidig som en 
bedrift betaler arbeidsgiveravgift til staten det ene året, 
nyter den godt av f.eks. nytt og bedre transporttilbud med en 
ny veg, havn etc. som staten har investert i de forutgående år.

På dette viset kan staten til en viss grad "styre" utviklingen 
av forholdet mellom bransjene og sektorene. Sagt på en annen 
måte: "Styringen" er egentlig ikke noe annet enn en avveining
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av ulike klasse- og fraksjonsinteresser mot hverandre i form 
av kompromisser. Gjennom sin funksjon som "kompromissformid- 
ler" får staten sin ’’relative autonomi”. Under økonomiske opp
gangstider er det større spillerom for kompromisser og regje
ringens politikk framtrer som ’’samfunnsmessig styring”.

I økonomiske nedgangsperioder derimot blir spillerommet for 
"styring" trangere, mulighetene for varige kompromisser færre, 
regjeringens muligheter for å finansiere kompromissene med økte 
statsinntekter blir mindre, samtidig som behovet for kompro
misser øker. Den mister "kontrollen" og begynner å "famle".
Det åpnes et rom for nye allianser og omgrupperinger av interes
segrupper .

Konjunkturene er i all hovedsak utenfor nasjonalstatens kontroll, 
slik at den økonomiske "veksten" blir avhengig av de nasjonale 
og internasjonale profittrater i økonomien. Statenes mulig
heter til å omfordele merproduktet på et internasjonalt grunn
lag er selvsagt langt mindre enn innenfor nasjonalstatenes egne 
områder (jfr. problemene i EF). Mulighetene for å jevne ut 
konjunkturene i verdensøkonomien gjennom statspolitikken blir 
derfor svært små, og begrenses til valutapolitikk og transak
sjoner gjennom organer som Pengefondet, Verdensbanken o.l. På 
internasjonalt plan presser imidlertid nasjonalstatene på for 
å fremme interessene til "sine" kapitalgrupper, slik at frak- 
sjonskampene i kapitalistklassene dermed er flyttet over på en 
internasjonal arena - delvis kanalisert gjennom nasjonståtene.

I den grad DNA kan sies å ha ført en bevisst "keynesiansk" po
litikk med underskuddsbudsjettering og "multiplikatoreffekt", 
er denne bundet opp i den lange akkumulasjonsperioden etter 
2. verdenskrig som sin forutsetning. Denne politikken forut
setter kontinuerlig økonomisk vekst slik at budsjettunderskud
det i en periode finner sin budsjettøkonomiske dekning i den 
etterfølgende. Men dette forutsetter egentlig at den real
økonomiske dekningen for underskuddsbudsjetteringen vesentlig 
er til stede alt i den første perioden. Den budsjettmessige dif
feransen "betales" i mellomtiden med en viss inflasjon. Når 
akkumulasjonen derimot stagnerer, innsnevres grunnlaget for 
underskuddsbudsj e tteringen.

DNA’S DILEMMA

Som en direkte følge av fallet i profitt- og akkumulasjonsra- 
tene synker reallønnene og arbeidsløsheten tiltar. "Stagfla- 
sjonen" (økende inflasjon pluss stagnasjon) slår tilbake på 
statsbudsjettet. Sosiale reformer, trygdeordningene - velferds
staten - som har sitt grunnlag i den årlige produksjonsvekst,
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settes under økende press. "Keynesianismen" er en politisk 
økonomi for oppgangstider*, Akkumulasjonsforløpet i "basis" er 
den uavhengige "variable", regjeringspolitikken den avhengige. 
"Blandingsøkonomien" og annet statsvitenskapelig blandevann 
som "forhandlingsøkonomi" og "blandingsadministrasjon" er intet 
økonomisk sy stemy slik de statsoppnevnte maktforskere hevder, 
men en konjunkturbestemt økonomisk politikk som innenfor kon
junkturen dels betinger, dels forutsetter endringer i stats
apparatet og i forholdet mellom apparatet og de ulike klasse- 
og fraksjonsinteresser i samfunnet.

Etter EF-nederlaget og valget i 1973 var det maktpåliggende 
for DNA å "kjøpe tilbake" den delen av sitt velgergrunnlag som 
det hadde mistet. Dette skjedde under forutsetning av økte 
oljeinntekter som kunne brukes til å dekke underskuddsbudsjet- 
teringen (bl.a. med direkte bidrag til lønnsoppgjøret (skatte
lette) i 1974, uten at dette var formelt koblet inn i opp
gjøret). Og det forutsatte en "normal" økonomisk utvikling 
seinere - med stabil vekst. DNAfs taktikk lyktes langt på veg 
når det gjaldt "tilbake-kjøpet", men var basert i en feilaktig 
prognose. Den økonomiske utviklingen - særlig i industrisek
toren - låste seg. I 1979 er industriproduksjonen fremdeles 
ikke høyere enn i 1974 i Norge.

En fortsatt underskuddsbudsjettering for å holde klassekompro- 
misset gående forutsetter nå bruk av oljeinntekter for å opp
rettholde velferdsstaten og subsidiere næringslivet som en 
erstatning for stagnasjonen i industrisektorene. Det betyr at 
det økonomiske grunnlaget for klassekompromisset blir anner
ledes og får helt andre økonomiske konsekvenser for nærings
livet som helhet. (Se Cappelens og Hellesøys artikkel). Det 
må finansieres med grunnrente i oljeproduksjonen, altså med en 
økonomi som i stor grad har enparasittær karakter i forhold 
til den øvrige produksjon.

Strukturforandringene og konsekvensene av en slik kompromiss- 
politikk overfor arbeiderklassen for det øvrige næringslivet 
vil på den andre side øke motsetningene innenfor kapitalist- 
klassen og slik undergrave kompromisset fra den kanten. DNA 
må derfor forsøke å balansere mellom å tilfredsstille lønns
takernes krav med en viss bruk av oljepengene til skatteletter, 
opprettholde velferdsstaten o.l., og næringslivets krav om å 
kanalisere disse pengene til utlandet, til styrking av infra
strukturen for slik å øke bedriftenes konkurranseevne overfor 
verdensmarkedet.

Kapitalkreftene (utenfor oljebransjene) må på sin side forsøke 
å kompensere profittapet som oppstår p.g.a. stagnasjonen og
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overføring av merverdi til grunnrente og monopolprofitt i olje
produksjonen. Dette gjøres "best” i mer direkte konfrontasjon 
med arbeiderklassen under tariffoppgjørene og lokale forhand
linger. Reallønnene skal presses nedj noe som også har lykkes, 
delvis ved hjelp av DNATs mellomkomst. På den politiske scene 
skriker høyrekreftene opp om at det offentlige forbruket må 
reduseres (slik at en større del av merverdien kan forbli i 
bedriftene til deres egen disposisjon).

Dermed er albuerommet for den sosialdemokratiske politikken 
snevrere. Strukturen og mekanismene i kompromisspolitikkens 
økonomiske grunnlag er radikalt forandret i løpet av 8 - 10 år.
I sin egen propaganda kan ikke DNA lenger påberope seg ordet 
"styring". Også ideologisk havner det på defensiven. Det kan 
ikke mobilisere sin massebasis mot "høyrebølgen". Det er ikke 
en gang i stand til å tenke seg en slik mobilisering når det 
tenkeapparatet som skal forme politikken for denne mobilise
ringen, er hengt opp i departementenes korridorer, i kommune
administrasjonenes kontorer, i en sosialøkonomisk teori utvik
let ved akademiske læresteder (og som alt har lidd en større 
teoretisk fallitt enn det konjunkturnedgangen isolert sett 
skulle tilsi), opphengt i et byråkratisert partiapparat og i 
et LO-sekretariat som har mistet enhver forbindelse med fag
bevegelsens fordums kamptradisjoner. Den eneste formen for 
massemobilisering som fremdeles kan tenkes av dette statsbårné 
parti, er valgkampmobilisering. Men også en slik mobilisering 
forutsetter et minimum av entusiasme og glød "nedenfra", den 
kan ikke tilføres valgkampen ensidig "ovenfra". Kort sagt:
DNA kan ikke på en og samme tid støtte arbeidere i kamp på 
grunnplanet og drive regjeringspolitikk med "samfunnssolidari
tet" som overordnet mål. Det "kvalitativt bedre samfunnet" 
skal være et "mykt" samfunn med reformer som koster lite penger. 
Men dersom det betyr at lønnsarbeidernes levekår og realløn
ninger synker, hva vil DNA da gjøre for å komme gjennom kri
sen?

NOTER

1) Jostein Gripsrud gir i hovedfagsoppgaven sin: lLa denne 
vår scene bli flammen...'. Perspektiver og praksis i og 
omkring sosialdemokratiets arbeiderteater ca. 1890-1940^ 
Universitetet i Bergen 1979, et interessant innblikk i det 
ideologiske samspillet mellom DNA og deler av massegrunn- 
laget gjennom kulturorganisasjoner.
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lb) Helge W. Nordvik: Finanspolitikken og den offentlige sek- 
tors rolle i norsk økonomi i etterkrigstiden. Upublisert 
manuskrift, Historisk institutt, Universitetet i Bergen 
1979. For denne diskusjon se også Berge Furre: Norsk 
historie 1905 - 40.9 Oslo 1971, Tore Hanisch: The economic 
crisis in Norway in the 1930s: A tentative analysis of its 
Causes, i The Scandianavian Economic History Review, vol. 
XXVI, No. 2 1978, og dessuten Francis Sejersted: Historisk 
introduksjon til økonomien^ Oslo 1973.

2) Jfr. Rune Slagstads innledningsforedrag på konferansen 
"Sosialisme på norsk", Ny Tid nr. 1980

3) H. Koht og H.M. Lange: Arbeiderreisning„ bd. 3, Oslo 1937, 
s. 224.

4) Se B. Hersoug og D. Leonardsen: Bygger de landet?, Oslo 
1979. Boka er en grundig gjennomgang av DNAfs distrikts
politikk etter krigen.

5) Hallvard Lange: Fagbevegelse og politikk9 Oslo 1935, s. 6. 
Legg for øvrig merke til hvorledes ordet "samfunnskampen" 
erstatter den tidligere språkbruken som snakket om "klasse
kamp". Det snakkes videre om "samfundspolitikk", ikke 
klassepolitikk.

6) Samme side 31. Et ideologisk uttrykk for at denne linjen 
er blitt gjennomført i praksis til denne dag, vitner føl
gende sitat fra Arbeiderbladet og Telemark Arbeiderblad 
5.11.1979 om: "det er knapt noen fagorganisasjon i Europa 
som på samme ansvarsbevisste måte som norsk LO ville tatt 
belastningen ved å godta en pris- og inntektsstopp i en 
periode på hele 15 måneder. Dette viser at fagorganisasjo
nen ikke er ute etter kortsiktige fordeler, men fører sin 
tariffpolitikk ut fra langsiktige hensyn til trygge arbeids
plasser og en bedring av landets økonomi. Vi kan dessverre 
ikke si at den samme ansvarlighet har vært til stede på 
arbeidsgiverhold,

7) I den stalinistiske ideologien er dette "prinsippet" gjort 
eksplisitt der det hevdes at partiet skal/må "lede" fag
bevegelsen - til forskjell fra at fagbevegelsen leder seg 
selv. Forskjellen mellom DNA og stalinismen er først og 
fremst betinget av at DNA arbeider innenfor et parlamen
tarisk flerpartisystem med organisasjons- og ytringsfrihet, 
noe som gjør en strengt stalinistisk kontroll med fagorga
nisasjonen mye vanskeligere. Videre har DNA - ut fra fag
bevegelsens og partiets "felles historie" - lenge hatt en 
"naturlig autoritet" i de fagorganisertes bevissthet, noe 
som ikke kan sies om de stalinistiske partiene i Øst-Europa.

8) Se note 4.
9) Se Daniel Katz og Henry Valen: Political Parties in Norway, 

Oslo 1964, særlig kap. 6 og 8.
10) Se note 3.
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11) Det norske Arbeiderparti. Lover - Program og Retnings
linjer. Landsmøtet 1936. Oslo 1936.

12) Oscar Pedersen: Sam funds solidaritet^ Samtiden 1918, s.
502.

13) Samme s. 503.
14) En typisk leder fra Arbeiderbladet 2. desember 1974 sier 

bl.a.: "...Ofte ble arbeidernes klassesolidariet satt på 
hard prøve, men den seiret. Arbeiderbevegelsen ble en 
politisk maktfaktor - og klassesolidariteten ble utvidet 
til samfunnssolidaritet. Velferdssamfunnet bygger på so
lidaritetstanken... Men for all del: ennå har vi ikke 
fått det harmoniske samfunnet som er målet ... Solidari
teten kjenner ingen grenser". Solidariteten blir til 
slutt klasseløs. De samme synsmåter er programfestet i 
utkastet til nytt prinsipprogram for DNA i 1980. - Som
en kuriositet kan nevnes at lederen ble skrevet mens tele- 
fonsentralmontørenes streik var i full gang. Det samme 
nr. av avisen inneholder noen solidaritetserklæringer med 
de streikende fra ulike bedriftsklubber i Oslo-området. 
Bedriftsklubben ved NKS-trykkeriet a/s sier i en uttalelse 
bl.a.: "Fagbevegelsens ledelse (må) skjerpe seg overfor 
de framstøt Libertas og borgerskapet gjør mot arbeider
klassens interesser." Arbeidskjøperne truet med lock-out. 
Til slutt "anmodes det spesielt om en bevisstgjøring av 
arbeiderklassens ideologiske linje" i den oppståtte situa
sjon. - Det er tvilsomt om lederen samme dag kan ha vært 
arbeiderklassen til særlig hjelp i så måte.

15) Olav Hindahl: Fagbevegelsens samfundsmessige stilling * i 
Fagbevegelsens økonomiske problemer, Oslo 1938, s. 267- 
69.

16) Se note 14.
17) s. 115 - 16
18) Konrad Nordahl: Fagorganisasjonen og lønnspolitikken_, ut

gitt av AOF, Oslo 1945, s. 7. I forordet slås dett fast 
at: "med arbeiderbevegelsen som leder av landets politikk 
vil også fagorganisasjonen måtte behandle de faglige og 
økonomiske spørsmål på en annen måte enn vi gjorde før".

19) Fra Bernt Krohn Solvang: "LO - fra rådgiver til offentlig 
administrator"3 Jorolv Moren (red.): Den kollegiale for
valtning, Oslo 1974, s. 71-86.

20) Samme.
21) Samme
22) Fra Ola Berrefjord.' "Fra embedsmansstat til embedsmanns- 

stat?" Gudmund Hernes (red.): Forhandlings økonomi og 
blandingsadministrasjon, Oslo 1978, s. 134-159.

23) Fra Einar Gerhardsen: Mennesker og politikk. Erindringer 
1965-78. Oslo 1978, s. 28.

24) Fra Knut Heidar: Partielite og politikk i Tidsskrift for 
samfunnsforskning 1974, s. 314-41.
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25) Samme, s. 328. Selv om datagrunnlaget til Krohn Solvang og 
og Heidar er 10-15 år gammelt, angir de hovedtendenser 
som må være gyldige også i dag. Det har ikke hendt noe i 
forholdet mellom partiet og arbeiderklassen som kan sies
å snu disse tendensene. Den s.k. "høyrebølgen" indikerer 
vel heller en forsterking av disse mekanismene. - Når jeg 
i denne artikkelen hevder at funksjonærgruppenes innfly
telse i partiapparatet er økende i forhold til arbeider- 
gruppenes innflytelse, så er dette selvsagt ikke i strid 
med at DNA taper store funksjonærgrupper mellom velgerne 
til Høyre. Det karakteristiske ved DNArs svekkelse i 
forhold til arbeiderklassen ligger mer på det ideologiske 
planet og i formidlingsmekanismene mellom parti og klasse 
enn på det rent kvantitative planet (oppslutning ved valg). 
Denne svekkelse skaper et politisk tomrom i partiet som 
åpner opp for funksjonærgruppene og mellomlagenes domi
nans i organisasjonen, selv om funks jonær velg&me i stadig 
større grad stemmer Høyre. Funksjonærdominansen i parti
apparatet og velgerstrømmen til Høyre mellom funksjonær- 
gruppene er to sider ved samme høyre-bevegelse.

26) Samme s. 330.
27) Per Lægreid og Johan P. Olsen: Byråkrati og beslutningery 

Oslo 1978 s. 9. Denne boka er både politisk og teoretisk 
den mest interessante som den regjeringsoppnevnte Makt
utredningen hittil har utgitt.

28) Jfr. Gudmund Hernes.* "Makt* blandingsøkonomi og blandings-; 
administrasjoni Forhandlings økonomi og blanding sadmini^ 
strasjon, Oslo 1978, s. 11-60.
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