
Hans Ebbing:

Planøkonomi, arbeidermakt og statskapitalisme

"planøkonomi" som farvel ttl proletariatet

"PLANØKONOMI"

Begrepet plan eller planøkonomi har i den politiske debatt fått 
sine betydninger gjennom de historiske eksempler på "planøkono- 
mier" som det henvises til. Offisielt - og polemisk - går det 
økonomiske systemet i Sovjetunionen og øst-blokken for å være 
"planøkonomier". På hjemmebane har det fra tid til annen vært 
vist til at Arbeiderpartiet tilstreber en "planøkonomi", even
tuelt "blandingsøkonomi", "statlig styring", "fast styring" 
osv.. Det er opplagt at det her ikke dreier seg om planøkono- 
mier i samme forstand. Det er et spørsmål om det dreier seg om 
planøkonomier i det hele tatt.

I det første tilfelle dreier det seg om en "sosialisme/plan
økonomi i ett land" (sosialisme på russisk), bygget på stali- 
nismens virkeliggjørelse av innholdet i parolen "farvel til 
proletariatet". Først ble den prosentvis lille arbeiderklassen 
i Russland fysisk og sosialt halvert i løpet av intervensjons- 
krigene 1918 - 20, med sammenbruddet i arbeidermaktorganene som 
det uunngåelige resultat. Deretter forutsatte den stalinis
tiske industrialiseringsstrategien at arbeiderklassen både øko
nomisk, politisk og kulturelt ble undertrykket gjennom statlig 
tvang av ulike slag samtidig som de "bygget sosialismen".

I den form for "planøkonomi" som vokste fram på dette grunn
laget, er arbeiderklassen kun til stede gjennom sin politiske 
avmakt og indirekte motstand mot systemet. "Planøkonomiens"
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indre motsetninger har da også vist at systemet er ute av kon
troll. Det virker på mange måter like kaotisk og "anarkisk" 
som økonomien i kapitalistiske land - men på helt andre pre- 
misser.1

Når det gjelder vår andre, mer hjemlige historiske erfaring 
med "planøkonomi’' - Arbeiderpartiets "styring" og "blandings
økonomi" - er denne i dag mindre preget av både "plan" og 
"styring" enn noen gang. Krisen i den kapitalistiske verdens
økonomien, som norsk økonomi er en integrert del av, har skapt 
økonomiske og derfor store politiske og ideologiske problemer 
for DNA. Forestillingen om at fenomener som "blandingsøkonomi", 
"forhandlingsøkonomi" etc. representerte noe vesentlig annet 
enn kapitalistisk produksjonsmåte med allmenn vareproduksjon, 
merverdi, profitt og markedsmekanismer, har vist seg å være 
like konjunkturbestemte som den kapitalistiske økonomien selv: 
Forestillingene har sin bakgrunn i den langvarige, relativt 
stabile akkumulasjonsperioden fra 1945 til ca. 1975. Dette 
lange konjunkturforløpet gjorde en mer systematisk og "plan
messig" utbygging av de statlige inngrep i økonomien mulig, 
ofte formidlet politisk via "korporative" kanaler mellom 
statsapparatet, næringslivet og arbeidstakernes organisasjoner. 
Sammen med veksten i den offentlige sektor har dette etterlatt 
et inntrykk av at markedet mer eller mindre er blitt sjaltet 
ut som "domstol" - som den viktigste formidlingsmekanisme for 
økonomiske beslutninger, strategier og effektivitetsavgjørel- 
ser.

Denne oppfatningen har ikke minst nedfelt seg i sosialdemokra
tiets mer professorale hjernevinninger.2 I og med opprettelsen 
av det nye planleggingsministeriet har de samme forestillingene 
nå flyttet inn i regjeringen på en institusjonalisert måte, 
tillagt vitenskapelig tyngde og akademisk prestisje - hvilket 
bare vil gjøre dem mer seiglivete og hemmende for sosialdemo
kratiets nødvendige ideologiske og politiske nyorientering enn 
dersom disse forestillingenes vitenskapelighet var forblitt en 
intern sak for universitetene å baskes med.3

Men det "praktiske livet" har sine egne behov som må tilfreds
stilles uanfektet av vitenskapene og er den "praktisk" domstol 
over de vitenskapelig underbygde illusjoner: På det ene området 
etter det andre som rentepolitikken, boligpolitikken, industri
politikken og oljepolitikken har de maktutøvende deler av re
gjeringen på få år oppgitt nærmest all "styring" og sluppet 
"markedsmekanismene" til igjen (som om disse nærmest var for
svunnet i mellomtiden).

Sammenbruddet i den sosialdemokratiske "planøkonomien" har ytre
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sett den samme fundamentale årsak som sammenbruddet i den sov
jetiske - som aldri har fungert: En "sosialistisk" økonomisk 
politikk ført på basis av parolen om "farvel til proletaria
tet". I begge tilfeller har dette ført til økende byråkrati, 
selv om de historiske prosesser bak dette resultatet er høyst 
forskjellige: I Sovjetunionen en byråkratisk økpnomi uten do
minerende markedsmekanismer, i Norge en høyt utviklet kapita
listisk markedsøkonomi. I Sovjetunionen et'"borgerlig tsaris- 
tisk sammensurium" av et statsapparat,4 i Norge et parlamen
tarisk flerpartisystem og et forholdsvis effektivt utøvende 
statsapparat.

For den sunne borgerlige fornuft er disse "planøkonomiske" sam
menbruddene selvsagt det endelige vitnesbyrd om sosialismens 
fallitt. Sett i lys av arbeiderklassens historiske erfaringer 
betyr det heller at arbeiderklassens herredømme - sosialisme - 
ikke er blitt praktisert.

KRISEN OG ALTERNATIVET

Jo mer omfattende de økonomiske, (sosiale og politiske) kri
sene i de "planøkonomiske" og "blandingsøkonomiske" landene 
blir, desto mer nødvendig blir det å tenke seg et alternativt 
økonomisk og politisk system. Men krisen i de kapitalistiske 
landene har i de fleste tilfeller svekket arbeiderklassens 
politiske og faglige posisjoner, den politiske og sosiale be
vegelse som alternativet må tenkes ut fra er med andre ord 
svekket. Dette gjør det vanskelig å konkretisere et alternativ 
og gi det et troverdig innhold for den bevegelse som vil få 
hovedansvaret for å virkeliggjøre det. Sosialistiske intellek
tuelle løper dermed en større risiko enn ellers for å isolere 
seg i forhold til den bevegelse som skulle gi deres "intellek
tuelle" virke en politisk retning og formidle de nødvendige er
faringer til de intellektuelle på en måte som kunne "styre" 
deres politiske standpunkter og handlinger. Den ene faren er 
sekterisme, den andre politisk utopisme - f.eks. i form av en 
forestilling om at sosialisme skulle være mulig uten arbeider
klassen som den strategiske kraft. Deler av "sosialisme på 
norsk"debatten er et eksempel på det siste. De mange "marxis
tiske" smågrupper er eksempler på det første.

Nedenfor vil jeg framsette en del påstander som sier noe prin
sipielt om begrepet planøkonomi. Bakgrunnen for disse påstan
dene er visse historiske "erfaringer" fra de "sosialistiske 
land" og en del allment godtatt kunnskap om økonomiske og po
litiske forhold i kapitalistiske land. Deretter vil jeg kort 
si noe om forholdet mellom planøkonomi og statskapitalisme og 
til slutt se dette i forhold til aktuelle tendenser i norsk
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økonomi og arbeiderbevegelse. Meningen er å gi noen ansatser 
til en strategidiskusjon, ikke å lansere noen konkret politisk 
strategi.

PLANØKONOMI SOM ET PRODUKSJONSFORHOLD

PLANØKONOMI OG POLITISKE ALLIANSER

Begrepet plan eller planøkonomi må defineres som en måte som 
arbeiderklassen er organisert på økonomisk og politisk. Planen 
står dermed for et produksjonsforhold for så vidt som produk
sjonen blir organisert gjennom den måten som arbeiderne er or
ganisert på i forhold til produksjons- og distribusjonsmidlene 
og dermed i forhold til hverandre og de øvrige sosiale klasser. 
Denne organisering forutsetter visse politiske herredømmefor- 
hold og at utøvelsen^av den politiske makt i en vesentlig grad 
er konsentrert om organiseringen av forholdene i produksjon og 
distribusjon.

Det sier seg selv at planforholdet må omfatte alle de arbeidere 
og funksjonærer som står utenfor den umiddelbare produksjon - 
framstillingen av produkter - men som utfører nødvendige ar
beidsoperasjoner innenfor distribusjonen og alle områder som 
systematisk fremmer produktivkreftene, opprettholder dem og 
lar dem fungere som samfunnets infrastruktur. Disse funksjo
nene er en del av den totale arbeidsdelingen og er dermed en 
forutsetning for samvirket mellom de ulike sektorene og led
dene i arbeidsdelingen. Arbeiderne i disse "sekundære” sek
torene blir dermed å betrakte som deler av det Marx kaller 
"totalarbeideren" ikke bare innenfor den enkelte bedrift, men 
i en samfunnsmessig forstand. Rent strategisk betyr dette at* 
arbeiderklassen - dvs. den merverdiskapende delen av den under 
kapitalistiske produksjonsforhold - må være politisk alliert 
med alle de andre arbeidergrupper som omfattes av planen og 
som er nødvendige for at planforholdet skal fungere. Den måten 
som arbeiderne er knyttet sammen på gjennom arbeidsdelingen 
alene, foregår bak arbeidernes rygg, i kraft av den organisa
sjonsstruktur som arbeidsplassene er påført gjennom bedriftenes 
kapitalistiske ("spontane") utvikling. Derfor vil den alltid 
være en konstant kilde til ideologisk og politisk splittelse 
mellom arbeidergrupper, ikke minst når lønningene til en del 
av totalarbeideren består av verdioverføringer fra andre deler 
av totalarbeideren - gjennom markedet eller gjennom statsappa
ratet - slik at de blir konkurrenter i lønnskampen. Disse mot
setningsforholdene kan bare overvinnes og holdes i sjakk gjen
nom politiske allianseforhold - dvs. allianser som går ut over 
det rent økonomiske nivået med klasse- og samfunnsmessige mål
settinger. Bare gjennom politiske allianser kan de ulike de
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lene av totalarbeideren innordnes i et overgripende planfor- 
hold. Dermed er det også gitt at planens siktemål i første om
gang er å overvinne markedet som styringsmekanisme og ’’domstol" 
for økonomien, både når det gjelder fastsettelsen av prisene på 
arbeidskraft som på andre varer.

Planøkonomien blir dermed en politisk økonomi på en mer gjen- 
nomsiktlig måte enn det tilfellet er med den kapitalistiske 
produksjonsmåte. Dersom de sosiale og politiske motsetningene 
innenfor rammen av det totale planforholdet blir for store, vil 
produksjonen som helhet - dvs. samvirket mellom produksjon, 
distribusjon og infrastruktur - kunne bryte mer eller mindre 
sammen og få store problemer med å oppfylle de materielle be
hov hos alle som deltar i planforholdet. Det vil i så fall 
kunne føre til at motsetningene skjerpes ytterligere.

Den politiske allianse det her er tale om, må bygges inn i og 
være et fundament for de prosesser som fatter beslutninger om 
hva som skal produseres, hvor mye, hvorledes det skal produ
seres og fordeles. Den politiske allianse må med andre ord 
gripe inn i og dels bygge på forholdet mellom produktivkrefter 
og produksjonsforhold. Dette siste betyr at de politiske be
slutninger som fattes i planen, må fattes av de mennesker som 
omsetter den i praksis og som gir planleggingen de nødvendige 
grunnlagsinformasjoner. De må kort sagt fattes av de mennesker 
som umiddelbart bruker produksjons- og distribusjonsmidlene 
eller som deltar i utviklingen av disse. Bare dersom de poli
tiske beslutningene i planen er knyttet til produktivkreftene 
på denne måten kan planen selv bli en overgripende produktiv- 
kraft og ikke et hinder for dem.

Planen - eller planforholdet - forutsetter altså at det etab
leres en helt ny form for enhet mellom politisk og økonomisk 
makt. Siden denne enhet bare kan komme i stand ved at både 
de umiddelbare og middelbare produsenter er med i planleggings- 
og beslutningsprosessene, kan den bare virkeliggjøres under de
mokratiske forhold i dette ordets mest radikale betydning - 
dvs. at motsetningen mellom formelt og reelt demokrati er over
vunnet for arbeiderklassen.

FORMELT OG REELT DEMOKRATI

Atskillelsen mellom politikk og økonomisk makt

Den parlamentariske måten å organisere politikken på er for
melt demokratisk (representativt demokrati). Den forutsetter 
at den økonomiske og politiske makt er skilt fra hverandre på 
en bestemt måte. Det parlamentarisk-representative demokrati
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kan derfor aldri bli et økonomisk demokrati. Det kan derfor 
ikke danne "modell" for den type demokrati som er nødvendig i 
en p1anøkonomi.

Parlamentarismen både forutsetter, opprettholder og reprodu
serer adskillelsen mellom politisk og økonomisk makt. Denne 
atskillelse er en grunnleggende forutsetning for at kapitalist- 
klassen historisk har "tillatt" en demokratisering av de poli
tiske institusjonene (parlamentene, representative organer).
Men den har også vært en "strukturell" forutsetning for den 
politiske kamp arbeiderklassen har ført i de industrialiserte 
land og dermed formet den og tillatt den uten at det økonomiske 
systemet (produksjonsmåten, produksjonsforholdene) stod på 
spill. Atskillelsen mellom økonomisk og politisk makt har der
med vært dels en forutsetning for arbeiderklassens politiske 
kamp under kapitalismen, dels en grunnleggende begrensning for 
den.

Det parlamentariske demokrati integrerer arbeiderklassen poli
tisk i systemet - noe som bidrar til at det utvikles videre, 
mens den økonomiske makt - og dermed forholdet til produksjons
midlene - forblir uforandret i sine grunnstrukturer.

Demokratiseringen av de politiske institusjonene (parlamenta
rismen på basis av allmenn stemmerett) har på sin side alltid 
vært forbundet med en innebygget mekanisme i den borgerlige 
statsordning som produserer et skille også mellom formell og 
reell politisk makt, - altså mellom parlamentet på den ene 
side og det sentrale, utøvende statsapparat på den andre side. 
Denne opprinnelige spalting i den borgerlig-demokratiske stats
ordning har vært en grunnleggende "strukturell" forutsetning 
for at arbeiderklassen kunne tre inn i de representative or
ganer og derigjennom utdype atskillelsen mellom reell og for
mell politisk makt ytterligere. På dette viset har arbeider
klassen vært med på å forme det borgerlige statsapparatet på 
en avgjørende måte: Statsmakten er gitt en slik form at den 
holder arbeiderklassen borte fra den reelle politiske makt 
samtidig som arbeiderklassen ikke utvikler sine egne særskilte 
politiske maktorganer. (Arbeiderpartiene i de kapitalistiske 
landene er alle konstituert med den borgerlige, representative 
staten som funksjonssammenheng) Siden dette skjer innenfor 
en parlamentarisk ramme blir også skillet mellom politisk og 
økonomisk makt reprodusert. Når arbeiderklassen blir represen
tert i de parlamentariske organene, blir det desto viktigere å 
holde de saker som angår "rikets sikkerhet" og styringsretten 
over produksjonsmidlene utenfor de parlamentariske organenes 
kontroll i den grad parlamentariske organer i det hele tatt 
kan utøve slik kontroll.

175



Parlamentarismens avmakt overfor produksjonsmidlene

Det ligger i sakens natur at de parlamentariske organer - som 
representative organer - aldri vil kunne få det praktiske gre
pet om styringsmekanismene, over produksjonsmidlene (bestemme 
produksjonens hva, hvorledes og hvor mye, lønninger og priser). 
De representative organer innenfor næringslivet som ligner mest 
på parlamentariske organer er aksjeselskapenes generalforsam
linger og bedriftsforsamlingene. Disse orgunenes manglende 
innflytelse og økonomiske makt skyldes ikke først og fremst at 
arbeiderne er underrepresentert, men at disse organer ikke end
rer de reelle eiendomsforhold. Langt mindre vil produktiv- 
kreftenes utvikling kunne styres gjennom parlamentariske for-, 
samlinger når slike forsamlinger ikke en gang kan "styre11 or
ganer som "konstitusjonelt" er underlagt det, som regjeringer, 
departementer, kommunale administrasjoner, o.l. I den grad 
produktivkreftenes utvikling kan "styres", skjer det gjennom 
herredømmet over produksjonsmidlene og den statspolitiske makt 
over fordelingen av økonomiske ressurser til fremme av viten
skap, utdanning og annen infrastruktur. Parlamentene har ikke 
reell makt over noen av disse forholdene, selv om de teoretisk 
sett har en formell, sanksjonerende makt over statsbudsjettene 
og deres sammensetning.

I et kapitalistisk system er produktivkreftenes utvikling nødt 
til å være "spontan", dvs. ut fra lovmessigheter som ikke er 
politisk styrt. Da den kapitalistiske produksjonsmåte med sine 
økonomiske, ikke-politiske mekanismer har vist en enestående 
evne til å stimulere produktivkreftenes utvikling, vil de sta
dig være kilde til nye motsetninger mellom produksjonsforhol
dene og produktivkreftene selv, - og dermed til en rekke so
siale og politiske konflikter.

Parlamentarisme, marked og produktivkref ter

Omvendt betyr dette at det parlamentariske demokrati bare kan 
fungere i en utbredt markedsøkonomi - det vil si på basis av 
et økonomisk system der produktivkreftenes utvikling ikke er 
generert og styrt ut fra politiske beslutninger, men ut fra 
økonomiske beslutninger som treffes på grunnlag av anonyme øko
nomiske lovmessigheter i varebyttet ("verdiloven"). Parlamen
tet må - og kan bare - fungere på siden av produktivkreftenes 
dynamikk. Det må videre fungere uten reell økonomisk makt for 
i det hele tatt å kunne fungere. Nasjonalforsamlinger og kom
munestyrer vil aldri kunne styre bedrifter selv om disse demo
kratiske organene ble fylt til randen av revolusjonære sosia
lister (eller særlig nettopp da!) Samtidig som det borgerlige 
demokratiet er helt avmektig i forhold til "styringen" av pro-
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duktivkreftene er det fundamentalt avhengig av at produktiv- 
kreftene fungerer og holdes intakt. Et sammenbrudd i infra
strukturen, kommunikasjonene, forsyningene og den normale dist
ribusjonen av varer og penger gjør det funksjonsudyktig. Kom
binert med de økonomiske kriser som slike forstyrrelser i de 
samfunnsmessige produktivkreftene oftest er forbundet med, 
åpner slike situasjoner opp for ulike former for borgerlige 
"unntaksstater" (militærdiktaturer, fascisme o.l.) som alle 
skyver det borgerlige demokratiet over sidelinjen.

Dette betyr at produktivkref tenes "normale", tilpassede funk- 
sjonsmåter i et kapitalistisk samfunn - slik at samfunnsforma
sjonen kan reprodusere seg med sine gitte herredømmmeforhold - 
er bestemt av klassekampens forløp og styrkeforholdene mellom 
klassene. De er avhengige av de mange former for kompromisser 
som inngås mellom klåssene, I en slik sammenheng kan det bor
gerlige demokratiet likevel ha en viss betydning for produktiv
kref tenes funksjonsmåter - nemlig i den grad det parlamenta
riske system kan fungere som "kanal" for den politiske klasse
kamp og forme denne ved at den økonomiske og sosiale misnøye 
kanaliseres og "siviliseres" gjennom valgene, partier, parti- 
allianser, regjeringskoalisjoner osv. Men hvis problemene blir 
for store, mister dette demokratiet sine "sivilisatoriske virk- 
ninger" på klassekampen, og parlamentarismens sammenbrudd kan 
bidra til å skjerpe klassekonfliktene ytterligere. Derfor vil 
det borgerlige demokratiet ikke kunne tenkes å "løse" de kapi
talistiske samfunnenes kriser. Tvert om: Bare i den grad disse 
samfunnene unngår dype kriser, kan det borgerlige demokratiet 
fungere. Det er med andre ord helt avhengig av at visse grunn
leggende tilstander og styrkeforhold i klassekampene opprett- * 
holdes. I et sosialistisk, strategisk perspektiv må en revo
lusjonær politikk #lltid ta hensyn til at utkjempingen av klas
semotsetningene utenfor de parlamentariske sammenhengene - 
enten disse er brudt sammen eller fungerer som "normalt" - må 
gis en slik form og et slikt innhold at den får en størst mulig 
"sivilisatorisk" og demokratisk effekt. Det er en grunnleg
gende forutsetning for utviklingen av "den store politiske al
lianse" som en planøkonomi må være grunnlagt i. Dette får kon
sekvenser for den politiske strategi og taktikk i dagens situa
sjon, ettersom utviklingen av en slik allianse må starte under 
kapitalistiske forhold.

Parlamentarisme og økonomisk demokrati

I overensstemmelse med den strukturelle atskillelsen mellom 
økonomisk og politisk makt har de kapitalistiske samfunn med 
parlamentariske styresett utviklet spesielle typer av politi
kere, hvis umiddelbare økonomiske "basis" utgjøres i stadig
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større grad av institusjoner innenfor staten. Bare unntaksvis 
er kapitalens politikere selv kapitalister. De profesjonelle 
politikernes sosiale bakgrunn er i stor grad ulike deler av 
småborgerskapene, og da særlig de deler av småborgerskapene 
som er knyttet direkte til statsapparatene ("mellomlagene”) - 
dvs. grupper og klasser som står på siden av vareproduksjonen. 
Også i de tilfelle hvor partier utgått fra arbeiderklassen, er 
blitt regjeringspartier i kapitalistiske statsordninger, vil 
de offentlig ansatte i stadig større grad bli de politiske 
"kadrene" for disse partiene i regjeringsposter, kommunestyrer 
og formannskap jo lenger slike partier sitter i maktposisjoner 
i statsapparatet.

Det følger ut fra det jeg nå har sagt at en sosialistisk plan- 
økonomis demokratiske organisasjon ikke kan være basert i et 
parlamentarisk system. Dermed er det selvsagt ikke utelukket 
at det kan eksistere former for parlamentarisk representativt 
demokrati ved siden av planens økonomiske demokrati. I et so
sialistisk overgangsperspektiv er det tvert om naturlig at det 
også fins representative demokratiformer, og da særlig i land 
hvor parlamentarismen står sterkt på forhånd og har hatt sine "si 
vilisatoriske effekter". Det betyr at de særskilt sosialis
tiske former for demokrati i større eller mindre grad bygger 
ned atskillelsen mellom politisk og økonomisk makt og mellom 
reell og formell politisk makt. Områdene for økonomisk og po
litisk demokrati vil da gli over i hverandre for til slutt - 
ifølge målsettingen - å forsvinne. Statsmakten er ikke da 
lenger "atskilt" fra det sivile samfunn, men en del av det - 
dvs.: staten har "forsvunnet" som en "selvstendig" makt, dvs. 
som maktapparat i reproduksjonen av kapitalistiske klassesam- 
funnsforhold.

PLAN, UTOPI OG UTOPISME

Det ligger i selve ordet "plan" at planens oppgave er å virke
liggjøre "tanker" som er tenkt ut på forhånd. Men i en plan
økonomi der planen er uttrykk for et produksjonsforhold, kan 
ikke skillet mellom "før" og "etter" håndheves på denne måten. 
Planen som et produksjonsforhold - altså et forhold mellom 
mennesker og produksjonsmidler og mennesker innbyrdes - forut
setter at også den prosess som går forut for omsetningen av 
plan direktivene i praksis, foregår vesentlig ute i selve pro
duksjonen/ arbeidssituasjonen,

Skal planen ha noen "fornuft" - dvs. fungere i overensstemmel
se med intensjonene som er uttrykt i plandirektivene, kan dett 
bare skje dersom avstanden.mellom de krefter som utformer di
rektivene og de som utøver dem er opphevet eller gjort minst
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mulig. Det er dette som menes når det heter at planen må for
stås som et produksjonsforhold og ikke bare som et sett av "tan
ker” uttenkt på forhånd. Dette betyr at utviklingen av en plan
økonomi bare kan tenkes "sammen med" de økonomiske, sosiale, 
politiske og ideologiske forandringer og motsetninger. En so
sialistisk samfunnsordning kan ikke tenkes uavhengig av de 
klassekampene den er et produkt av.

Skillet mellom utopier i materialistisk forstand og utopisme 
går nettopp her: Utopisme er utopier tenkt som samfunnsmodeller 
tilsynelatende uavhengig av den motsetningsfylte vegen fram mot 
framtidens tilstander. Resultatet blir som regel "modeller" 
som er forlengelser og idylliseringer av løsrevne trekk ved 
det bestående samfunn eller eldre tiders samfunn. Slik skal 
f.eks. "kommunalsosialismen" ("sosialisme på norsk") være en 
sosialisme basert i det parlamentariske system (i dets heldigste 
øyeblikk) og som dermed forutsetter atskillelsen av politisk 
og økonomisk makt og mellom formell og reell politisk makt. - 
Med andre ord: en kapitalistisk form for sosialisme!

Forsøkene på å tenke framtidige samfunnsforhold uten samtidig 
å tenke vegen fram mot disse på grunnlag av de faktiske, his
toriske forhold, er uttrykk for en "instrumentalistisk" tenke
måte: Planen er noe som blir "innført" av "noen" som står uten
for planen. Dette i motsetning til at planen først og fremst 
innebærer en omorganisering av de krefter som "innfører" den. 
Den er samtidig en "omorganisering" av de krefter som hindrer 
planens gjennomføring. "Den politiske økonomi er ikke tekno
logi", sier gamle Marx. Det innebærer at de økonomiske for
hold har sitt grunnlag i de sosiale forhold (produksjonsforhold, 
klasseforhold, arbeidsdeling). Den kan ikke framstilles uav
hengig av disse uten å tilsløre bakgrunnen i dem.

En instrumentalistisk forståelse av planen er også idealistisk 
i den forstand at planen som et "stykke fornuft" blir forestilt 
som selvstendig i forhold til motsetningene i den prosess som 
går forut for og som følger etter utformingen av planen.

Vegen fra instrumentalisme til idealisme er ikke lang. Den 
materielle basis for denne idealisme er som regel av byråkra
tisk karakter: Venstresidens sosialister snakker høylydt om 
planøkonomi - eller "mer" plan og "mindre" marked - fra parti
apparatene, universitetenes sosialøkonomiske institutter, re
gjeringens planleggingsdepartement, LO-kontorene - uten at 
disse tankene om planøkonomi er uttenkt, f.eks. sammen med en 
bedriftsklubb eller en fagforening, kort sagt med de organisa
sjoner og sosiale krefter som under alle omstendigheter må gjen
nomføre planøkonomien og eventuelt bære kostnadene den medfører.
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Dette begrepet planøkonomi får dermed noe fortvilet og fremmed
gjort ved seg: Intensjonene er gode - nemlig å overvinne mar
kedet og kapitalismens kriser, men evnen er dårlig. Markedet 
(og dermed kapitalismen) er ikke en institusjon som kan "inn
føres" eller "fjernes" fra posisjoner utenfor markedet. Mar
kedet er nemlig intet annet enn et uttrykk for bestemte former 
for arbeidsdeling og sosiale forhold: at noen er selgere og 
andre kjøpere av varer og arbeidskraft, at noen er eiere og 
andre ikke-eiere av produksjonsmidler osv. følgelig kan ikke 
markedet "fjernes" uten at markedets sosiale grunnlag omroga- 
niseres slik at det ikke lenger genererer markedsrelasjoner 
mellom mennesker og ting og mellom mennesker innbyrdes.

En annen, mer offisiell betegnelse for den teorien som ligger 
bak den sosialdemokratiske formen for "planøkonomi" er ordet 
"sosialøkonomi". Den sosialøkonomiske disiplin og profesjon 
er mer og mer blitt betydningslikt med de byråkratiserte øko
nomenes dårlige samvittighet på vegne av "samfunnet" - dvs. på 
vegne av det byråkratiske maktapparatet som kalles "staten" og 
som erkjenner at økonomien er ute av kontroll. Sosialøkonomien 
er m.a.o. en offisiell form for idealisme og forholder seg som 
sådan schizofrent til virkeligheten. "Planøkonomien" på sitt 
mest idealistiske og schizofrene stadium finner vi naturlig nok 
der hvor den er mest byråkratisert, nemlig i Sovjetunionen.

"PLANØKONOMIENS" ELENDIGHET

For å illustrere det prinsipielle innholdet av det som er sagt 
ovenfor, skal jeg kort referere til de mest sentrale motset
ningsforhold i den sovjetiske "planøkonomien" som er årsakene 
til dens gjentatte fallitter. Den overgripende motsetning er 
motsetningsforholdene mellom plansystemet og arbeiderne. Plan
systemets byråkrati og indre motsetninger mellom de ulike ni
våer i byråkratiet gjør det umulig å oppfylle arbeidernes (og 
de fleste andres) materielle behov. I neste omgang betyr dette 
at arbeiderne ikke har noen materielle stimulanser i tilknyt
ning til arbeidsprosessen til å øke arbeidsproduktiviteten.

Når det ikke fins forbruksvarer med tilfredsstillende kvalitet 
som kan kjøpes for arbeidernes lønninger, mister lønningene sir 
økonomiske realitet, og dermed mister lønnsøkningene sin kraft 
som effektivt middel til å fremme produksjonen. Resultatet bli 
at arbeiderne kommer i opposisjon til hele systemet. Opposi
sjonen kommer først og fremst til uttrykk gjennom den lave ar
beidsproduktiviteten; det lave tempoet blir den gjennomgående, 
nærmest ubevisste måten å gjøre motstand på. Dette skjerper 
motsetningene innover i plansystemet slik at planens intensjo
ner ikke kan oppfylles slik de er nedfelt i plandirektivene.
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Økonomien kommer derfor ut av kontroll også for dem som har 
den formelle kontroll, og som ellers kontrollerer de politiske 
og fysiske maktapparatene.

Planen omfatter arbeiderne kun som arbeidskraft, ikke som 
planleggere. Bruken av deres arbeidskraft blir bestemt av 
andre sosiale grupper. Dermed omfattes ikke arbeiderne av 
planforholdet i egentlig forstand* Dette betyr at planen blir 
avgrenset og innsnevret på en måte som får strategiske konse
kvenser for sovjet-samfunnets utvikling. Planens "ufornuft" 
(sløseriet) er dels en effekt av arbeidernes utestenging fra 
planforholdet og fra kontrollen med bruken av produksjonsmid
lene, dels en effekt av de interne motsetningene i det byrå- 
kratiserte planforholdet, f.eks. motsetningene mellom "sentrum" 
og "periferi", mellom de sentrale myndigheter og bedriftsplanet 
mellom sivil og militær sektor i produksjonen, som igjen er be
tinget av internasjonale motsetningsforhold. Kategorier som 
"fornuft" og "ufornuft" springer altså ut av (er strukturelle 
effekter av) mosetningsforhold i "basis", i den sosiale og øko
nomiske struktur byråkrater og arbeidere virker under.

Det sovjetiske "plansystemet" er heller ikke i stand til, slik 
som et kapitalistisk system, å utnytte arbeidernes klassekamp 
for produktivitetsfremmende tiltak, slik at denne klassekampen 
selv blir en produktivkraft (jfr. kampen for normalarbeidsdagen 
kortere arbeidstid, høyere lønn).

PRODUKTIVKREFTER/ PLAN OG ARBEIDERMAKT

PRODUKTIVKREFTER OG DEMOKRATI

Begrepet planøkonomi i sosialistisk forstand er på bakgrunn av 
erfaringer med planøkonomi kombinert med "farvel til proleta
riatet" derfor bare meningsfullt om det kobles sammen med et 
retningsgivende begrep om arbeidermakt. Arbeidermakt må videre 
tenkes i vid forstand: den makt som arbeidere av alle slag (her 
under "funksjonærer", lærere, helse- og sosialarbeidere osv.) 
utøver, eller tilstreber å utøve over sine arbeidsbetingelser 
på den enkelte arbeidsplass i en samfunnsmessig sammenheng. Der 
med kommer allianseproblemet inn igjen, ikke bare som et poli
tisk problem, men også som et økonomisk: Hvorledes skal bruken 
av produksjons- og distribusjonsmidlene koordineres på grunnlag 
av arbeidermakt og ikke på grunnlag av markedsmekanismer? Der
som alliansen ut fra produksjonen og distribusjonen ikke fun
gerer, vil det økonomiske grunnlaget for politiske allianser 
oppløses. Økonomiske sammenbrudd bryter i sin tur opp de po
litiske allianser ytterligere og spiller arbeidergrupper ut mot
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hverandre. Alle former for demokrati - også parlamentariske - 
trues med å gå i oppløsning. Forutsetningen for at det par
lamentariske demokratiet skal fungere er jo nettopp at det 
etableres et kompromiss mellom arbeid og kapital tuftet i øko
nomisk og sosial framgang for arbeiderne og politisk integra- 
sjon gjennom utvidelsen av det parlamentariske representative 
demokrati. Kort sagt: den økonomiske allianse er nødvendig 
for å holde produktivkreftene intakt. Og dette er igjen nød
vendig for at enhver form for demokrati for arbeiderklassen 
skal kunne utøves over tid.

TEKNOLOGI OG PLANØKONOMI

Selv om begrepet om planen ikke kan tenkes som et teknologisk 
begrep, vil det likevel forutsette en gjennomgripende teknolo
gisk komponent: For det første må planforholdet beherske de kunn 
skapsmessige og teknologiske forutsetningene som er nødvendig 
for å mestre produksjonsutstyret, kjenne dets yteevne, forut
setninger og begrensninger. Planforholdet må organisere kunn
skapen om de teknologiske forholdene på en slik måte at arbeids 
delingen fungerer som et demokratisk samvirke. For det andre må 
planforholdet anvende teknologi i selve planleggingsprosessen.

Dette er blitt spesielt aktuelt med EDB-teknologien. Denne er 
en "planleggingsteknologi" allerede i dag, en teknologi ikke 
bare for kalkulasjon men også for ’’styring" av produksjons- 
og distribusjonssystemer og utveksling av informasjoner. I et 
historisk perspektiv vil det kanskje vise seg at først med 
denne type teknologi er de teknologiske forutsetningene for en 
realisering av en sosialistisk planøkonomi blitt mulig med de 
høyindustrieZZe samfunn som historisk forutsetning. De "multi 
nasjonale" selskaper som framstiller produkter over en hel 
produksjonskjede (produkter som brukes til framstilling av andr 
produkter innenfor det samme selskapet) har for lengst utviklet 
sin "interne" form for "planøkonomi" på basis av denne teknolo
gien. Enhver sosialist vil forstå nødvendigheten av denne 
teknologiske komponenten i planbegrepet.

SOSIALDEMOKRATI OG TEKNOLOGI - TILBAKE TIL MARX

I et slikt perspektiv må vi også forstå det strev som fagbe
vegelsen fører for å få en kontroll med ("innflytelse over") 
innføringen av "den nye teknologien". Selv om dette arbeidet 
ikke er mye utviklet, og foregår på sosialdemokratiske, byrå
kratiske premisser, inneholder det i utgangspunktet et perspek
tiv som peker ut over de bestående forhold. Selv om det er en 
kamp for å beholde arbeidsplassene innenfor systemet, har det 
raskt vist seg - også for sosialdemokratiet - at kontrollen
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med denne teknologien kan ikke utøves isolert på den enkelte 
arbeidsplass. Den må utøves på et samfunnsmessig grunnlag. 
Dermed blir spørsmålet om "styring" med den nye teknologien et 
spørsmål om herredømme over produksjons- og distribusjonsmid- 
lene i samfunnet. De famlende forsøk som gjøres fra fagbeve
gelsen i dag - som er sosialdemokratisk dominert - for å få 
kontroll med "den nye teknologien" (jfr. Dataavtalen mellom LO 
og NAF), peker i kraft av problemets indre logikk mot spørs
målet om arbeidermakt i en samfunnsmessig sammenheng. Dermed 
er det ikke sagt1 at utviklingen automatisk vi.1 gå i en slik ret
ning.

De mer avanserte kapitalkreftene og den moderne statens opp
lyste tjenestemenn er selv klar over at "den nye teknologien" 
ikke bare forutsetter tekniske kunnskaper og ferdigheter for 
å kunne brukes, men også innsikter i de sosiale sammenhengene 
teknologien fungerer innenfor, - i første omgang på den enkelte 
bedrift, i neste omgang i forholdet mellom bedriftene og bran
sjene :

"Teknologi omfatter alle typer tekniske innretninger - ma
skiner, anlegg osv. - og den organiserte bruk av disse i 
form av kontroll, styring og administrasjon. Det er av stor 
betydning å forstå ikke bare tekniske innretninger, systemer 
og prosesser, men også deres virkninger på natur, mennesker 
og samfunn."5

Med andre ord: Utviklingen av kapitalismens produktivkrefter 
"forlanger" at kapitalen og dens stat kjenner til mekanismene 
i forholdet mellom produktivkrefter og produksjonsforhold. Ka
pitalismen utvikler nesten et "marxistisk" teknologibegrep i 
kraft av produktivkreftenes egen utvikling. Men samtidig for
hindrer de kapitalistiske produksjonsforholdene med mange selv
stendige produksjonsenheter som konkurrerer mot hverandre i 
markedet, at en slik samfunnsmessig forståelse av teknologien 
vil bli styrende for bruken av den. Med statlige inngrep vil 
en nok forsøke å dempe de uheldigste utslagene av den, men det 
er ikke det samme som samfunnsmessig styring. Den bedrifts
økonomiske logikken - profittmaksimeringen for den enkelte ka
pitalistiske bedrift - vil fortsatt være den drivende "styrings
mekanisme" for anvendelsen av "den nye teknologien". Dermed 
vil anvendelsen fragmenteres og splittes opp på en måte som 
gjør den "ustyrlig".

Det er en viss anelse om dette avmaktsforholdet som ligger bak 
ansvarlige regjeringspolitikeres (og opposisjonspolitikeres) 
stadig hyppigere besvergelser over hvor viktig det er å få 
"styring" med den nye teknologien samtidig som de viser seg
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politisk helt avmektige i forhold til problemet. Det er umulig 
å bringe "den nye teknologien” under "samfunnsmessig styring" 
når teknologiens innførelse og anvendelse blir foretatt av tu
senvis av selvstendige enkeltbedrifter og dårlig koordinerte 
statlige og kommunale institusjoner og avdelinger.

Problemet med "den nye teknologien" er sett fra en økonomisk- 
teoretisk synsvinkel - ikke prinsipielt nytt eller forskjellig 
fra tidligere tiders teknologiske revolusjonex under kapitalis
tiske forhold. Men det viser oss at teknologien ikke bare kan 
forstås "teknologisk" eller instrumentelt. Med andre ord: vi 
må atter tilbake til teknologibegrepet hos Marx, fordi dette 
hos ham alltid tenkes sammen med de produksjonsforhold som den 
virker under og i forhold til. På et teoretisk plan finner vi 
hos Marx en enestående begrepsmessig "kobling" av produktiv- 
krefter og produksjonsforhold som gjør hans forståelse av den 
kapitalistiske produksjonsmåte overlegen i forhold til alle 
andre.

Den marxistiske teorien er på dette punkt likevel underlagt en 
fundamental begrensning: Den er - og kan inntil i dag bare vær€ 
"teoretisk", ikke praktisk: Den er ikke styrende for teknologi- 
og produktivkraftutvikling og -anvendelse noen steder i verden. 
Den marxistiske koblingen av produktivkrefter og produksjons
forhold kan bare bli "konkret" ved at arbeiderne og de andre 
ansatte i bedriftene vinner herredømme over produksjons- og 
distribudsjonsbetingelsene i samfunnet. Styrende kunnskap om 
produktivkreftene er til syvende og sist det samme som makt 
over dem. Tilegnelsen av en slik konkret, "praktisk" kunnskap 
skjer ikke først og fremst ved lesning av Das Kapital (selv om 
det ikke vil skade), men ved at de ansatte kjemper for å få 
kontroll med teknologien, på den enkelte arbeidsplass, og i 
samfunnet som helhet på en koordinert måte. (I en slik større 
sammenheng kan det likevel vise seg nødvendig å studere Das 
Kapital...)

ARBEIDERMAKT SOM EIENDOMSRETT ELLER SOM PRODUKSJONSFORHOLD?

Retningen i begrepene om planøkonomi og arbeidermakt får konse
kvenser for den politiske debatten om "alternativene" til den 
rådende utvikling. Et aktuelt eksempel er diskusjonen om de 
s.k. "arbeiderstyrte fondene" som er lansert i Norge av Berge 
Furre. Disse fondene er i det vesentlige tenkt ut fra en par
lamentarisk oppfatning av politikk og politisk styring. De 
er videre tenkt mer ut fra de juridiske eiendomsforholdene til 
produksjonsmidlene enn ut fra produksjonsforholdene, - makt 
eller avmakt over produksjonsmidlene. Arbeiderne skal gjennom 
fondsoppsamlinger, som er garantert ved parlamentarisk vedtatte
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lover, gradvis overta bedriftenes kapital og dermed eiendoms
retten til produksjonsmidlene ved at de tilegner seg eiendoms
rett til stadig større kapitalandeler gjennom kollektiv sparing. 
På denne måten kan kapitalistene på den andre side med nærmest 
matematisk nøyaktighet regne seg til den dagen arbeiderne eier 
50% av bedriftens kapital og i god tid trekke sine kapitalan
deler ut og "flykte” til utlandet med dem. Slik vil de bedrif- 
ter som arbeiderne overtar eiendomsretten til, være tappet for 
kapital og mer eller mindre brudt sammen den dagen den magiske, 
juridiske grense er nådd, den dagen da "kvantitet" (en viss 
mengde kapital) ved et "dialektisk sprang" skal slå over i "kva
litet" (sosialisme).

Kapitalflukten kan hindres ved at staten overtar alle kreditt
institusjoner og at dette skjer så raskt og besluttsomt at det 
ikke blir mulig å foreta økonomisk sabotasje av denne type i 
mellomtiden. Gjennom statsdekret kan da kapitalen bindes til 
sine bedrifter eller "styres" utenfor det åpne kapitalmarked.
Men den dag en slik radikal statskapitalisme skulle være mulig, 
ville også strategien med arbeiderfond via kollektiv sparing 
være overflødig. Det enkleste og mest effektive ville være å 
gå på sak: gjennom statsovertakelse delegere styringsretten til 
et arbeiderrådssystem (som er en forutsetning for gjennomføring 
av en slik statskapitalisme). Med andre ord: denne type stats
overtakelse vil ikke kunne realiseres uten en forutgående massiv 
økonomisk-politisk organisering i arbeiderklassen gjennom kampen 
for arbeidermakt nedenfra på alle områder.

En annen ting er at "arbeiderstyrte fond i distriktene" tenkes 
styrt sammen med representanter* for de "folkevalgte" i kommuner 
og fylker. Fondene blir dermed styrt av korporative organer 
der eiere, ansatte og "folkevalgte" er representert. I tillegg 
til en voldsom byråkratisering og korporativisering ned på lo
kalplanet, vil slike organer raskt bli lammet av de økonomiske 
sosiale og politiske motsetningsforhold som kanaliseres inn i 
dem. Dermed blir de ute av stand til å styre økonomien: Resul
tatet blir verken plan eller marked, men en gjennombyråkrati- 
sert styringsstruktur hvor ingen har kontroll og hvor ansvars
forholdene flyter ut.

Bortsett fra slike konsekvenser av "arbeiderfond"-strategien, 
glipper selve tenkemåten når det gjelder å få et grep på spørs
målet om arbeidermakten. Endringene dreier seg rundt en juri
disk akse mens produksjonsforholdene forblir de samme: Frem
deles må arbeidskraften kjøpes i markedet og produktene selges 
som varer i andre markeder. Fordelingen av produktene skjer 
ikke via arbeiderorganisasjoner og en plan, men via markeds
mekanismene. Produksjonsmålsettingen vil følgelig fortsatt
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være profitt og ikke styrt behovstilfredsstillelse. Bedriftene 
vil være underlagt konkurransen i markedene og akkumulasjonens 
tvangslov. Kapitalforholdet er ikke erstattet av et planfor- 
hold.

MNY TEKNOLOGI" OG DENS PRODUKSJONSFORHOLD

En alternativ tenkemåte tar sitt utgangspunkt ikke primært i 
eiendomsforholdene men i koblingen mellom produktivkrefter 
og produksjonsforhold f.eks. i forbindelse med innføringen av 
"den nye teknologi". Koblingen er i grove trekk slik: De an
sattes arbeidskraft blir som vare solgt til kapitaleieren (pro
duksjonsforholdet). Arbeidskraften blir på sin side koblet til 
bruken av maskiner, kontorutstyr, visse komandoforhold, en viss 
arbeidsorganisering, arbeidsdeling osv. (produktivkrefter). 
Innføringen av "ny teknologi" vil høyne arbeidsproduktiviteten 
og styrke bedriftens konkurransestilling og dermed "sikre" ar
beidsplassene på andre bedrifters/arbeidsplassers bekost
ning. Internt kan innføringen føre til at enkelte arbeidere 
eller funksjonærer blir.overflødig og "frigjort" fra arbeids
markedet: De må finne seg en ny arbeidskjøper.

Ser vi deretter denne koblingen i lys av den aktuelle, inter
nasjonale økonomiske lavkonjunkturutviklingen, vil den anta et 
visst hovedmønster som får svært så håndgripelige konsekvenser 
for tusenvis av arbeidsplasser:

Med en genereVL overkapasitet i vestlig industri i dag på ca.
30% kan EDB-investeringene umulig ha til hensikt å øke produk
sjonskapasiteten generelt, uten at problemene bare forverrer 
seg. Kapasiteten er for stor i forhold til den kjøpekraftige 
etterspørselen, og dermed i forhold til profittevnen. Bare 
innenfor spesielle bransjer er det fremdeles rom for kapasitets
økning i forhold til etterspørselen i markedet. Logikken vil 
tvert om normalt være å øke arbeidsproduktiviteten pr. arbeider 
pr. time - uten samtidig å øke kapasiteten totalt. Med andre 
ord: hensikten er å redusere lønnsandelen ved å redusere antall 
ansatte.

På denne måten blir investeringene styrt av konjunkturutviklin
gen. Investeringene styrer i sin tur (til en viss grad) hvilke 
sider ved teknologi-utviklingen som blir prioritert, og dermed 
teknologiens karakter og egenskaper. Slik er det alltid til 
stede et visst samspill mellom akkumulasjonsforløpet ("den øko
nomiske utviklingen") og produktivkreftene. Teknologiske inno
vasjoner og utvidelser fører til overkapasitet. Overkapasitet 
endrer teknologibehovene osv.. Hadde EDB-utviklingen stått like
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langt som den gjør i dag, ved begynnelsen av en langvarig kon
junktur oppgangs ville den i langt større grad blitt anvendt og 
utviklet for å øke produksjonskapasiteten. Da kunne den kan
skje også bidratt til å øke antall ansatte i stedet for ensidig 
å redusere det. Den teknologiske utvikling er altså ingen uav
hengig kraft. Den er omspunnet av mekanismene i den kapitalis
tiske produksjonsmåten, vekslingen mellom høy- og lavkonjunk
turer, med profitt-produksjonen som drivfjær.

I det øyeblikk en slik utvikling som en følge av produksjons- 
måtens mekanismer, blir kombinert med et gitt økonomisk kon
junkturforløp på et bestemt tidspunkt, blir koblingen mellom 
produktivkrefter og kapitalistiske produksjonsforhold et spørs
mål om arbeid eller arbeidsløshet i stor skala, dvs. et sosialt 
problem.

PRODUKTIVKREFTENES POLITISKE MOBILISERING

En slik situasjon slår ikke nødvendigvis ned som lyn fra klar 
himmel. De ansattes evne til å orientere seg om de økonomiske 
forholdene ved bedriften og den økonomiske situasjonen i sin 
alminnelighet kan i større eller mindre grad "forberede" dem 
på det som skjer. Evnen til å takle situasjonen ved å sette 
i gang mottiltak som hindrer at arbeidsplasser blir nedlagt, 
er videre avhengig av organisasjonsnivået mellom de ansatte, 
tidligere erfaringer, interne motsetninger, støtte fra fag
foreningene, kontakt med ansatte ved andre bedrifter, osv.

En strategi for arbeidermakt må nødvendigvis ta sitt praktiske 
utgangspunkt i slike konkrete situasjoner og ikke i sosialismen 
som ide. Slike "trivielle" forhold som spørsmålet om bedrifts
ledelsen har overholdt Hovedavtalens bestemmelser om informa
sjonsplikt i alle viktige spørsmål som angår de ansatte (§9), 
blir plutselig sentrale og kanskje avgjørende. I denne for
bindelse reises spørsmålet om hvorledes denne informasjons
plikten kan styrkes, hvorledes informasjoner kan hentes fram 
og utnyttes av de ansatte før det oppstår en "akutt situasjon", 
hvilken faglig-politisk strategi som må anlegges for å fremme 
krav om styrking av informasjonsplikt, innsynsrett, forhand
lingsrett i forbindelse med oppsigelser og permitteringer, osv. 
Bare slik kan det utvikles konkrete strategier for å møte pro
blemene med "den nye teknologien" som egentlig viser seg å 
være problemer med kapitalismen. Problemstillingen danner et 
"naturlig" utgangspunkt for kritikk av den kapitalistiske eien
domsretten, makt og avmakt på arbeidsplassene, styringsprob
lemene som er forbundet med en markedsøkonomi, bransjeinndeling, 
oppsplittingen av de ansatte i bedrifter og bransjer og ulike 
organisasjoner, kredittinstitusjonenes rolle, utenrikshandelen,
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den økonomiske og industrielle politikk i det hele tatt.

Det fundamentale er at strategien holder sin forbindelse til
bake til den enkelte arbeidsplass. Strategien løftes ikke ut 
over arbeidsplassen, slik som i den parlamentariske politikken 
og i partipolitikken som vesentlig blir bestemt ut fra de par
lamentariske sammenhengene. Den går ut på å styrke de ansattes 
posisjoner gjennom mobiliseringen av fagforeningene og bedrifts 
klubbene - dvs. de ansattes egne organisasjoner f.eks. ved å 
utvide forhandlingsretten til også å gjelde spørsmål om opp
sigelser og permitteringer, rett til å nedlegge (utsettende) 
veto - forhold som modifierer og legger bånd på eiernes "sty
ringsrett” over produksjonsmidlene. Dette er langt viktigere, 
enn å utvide de ansattes representasjon i bedriftenes "sam
arbeidsorganer" som bedriftsforsamlinger og bedriftsutvalg, 
eller å øke representasjonen i bedriftenes styrer. Dette siste 
har bare mening i den grad aktiviteten i bedriftsklubben/fag
foreningen gir representasjonen i styret en viss tyngde. Og 
omvendt - i den grad representasjonen i styret kan støtte opp 
under aktivitetene i klubben/fagforeningen gjennom økt tilgang 
til informasjoner. Til daglig vil en slik praksis føre til en 
styrking av grunnplanets tillitsmannsapparat ved at tillits
manns funks jonene får et utvidet "mandatområde".

Utgangspunktet ligger altså i den faglige politikk, ikke i den 
parlamentariske. Det har dermed den fordel at de ideologiske 
motsetningene innenfor arbeiderklassen ikke virker i samme grad 
som når disse står mot hverandre på den politiske scene eller 
i den "offentlige debatt" i massemedia og andre fora for de 
store ideologiske kamper. Problemene springer ut av rent "prak 
tiske" forhold og rammer sosialister og høyrefolk mellom de an
satte på lik linje. De har ikke med "verdensanskuelsen" å 
gjøre. De forlanger "løsninger" - i alle fall på kort sikt - 
slik at ideologisk utenomsnakk forbyr seg selv. Dette til for
skjell fra de parlamentariske sammenhengene og den offentlige 
debatt i massemedia som gjennom sin løse, indirekte tilknytning 
til de økonomiske og sosiale problemene blir til slagmarker for 
konfrontasjoner mellom partiprogrammer, livssyn og politiske 
ideologier.

I dette ligger at de ansatte må mobilisere de kunnskaper de alt 
har om produksjon og administrasjon ved bedriftene for å for
svare arbeidsplassene. Det dreier seg altså om en politisk mo
bilisering av de produktivkrefter som de ansatte selv er bærere 
av - på nye premisser. Dette er den strategiske kjerne i en 
sosialistisk planøkonomi. Denne mobilisering må - og kan bare 
begynne under kapitalistiske forhold.
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Dette betyr selvsagt ikke at parlamentarisk innrettet parti
politikk er uviktig for å fremme en arbeidermaktpolitikk ut 
fra arbeidsplassene. Det betyr heller at den sosialistiske 
politikken overfor parlamentet har til hovedoppgave å fungere 
som katalysator for bevegelsen utenfor og politisere motset
ningene mellom arbeid og kapital i et planstrategisk perspektiv. 
I den grad en arbeidermaktpolitikk forutsetter en samordning 
med statskapitalistiske reformer (ulike former for statsover- 
takelser), er den parlamentariske politikken dessuten strategisk 
viktig for en utenforparlamentarisk bevegelse for arbeidermakt.

SOSIALISME OG MASSEMEDIA - SIDEBLIKK PÅ EN DEBATT

Men den opprinnelige atskillelsen mellom politikk og økonomi 
og mellom formell og reell makt i ndet borgerlige samfunn” bi
drar til at de politiske debattene får en gjennomgripende ten
dens til å foregå i en egen ’’sfære” utenfor arbeidsplassene og 
arbeiderklassens viktigste organisasjoner. Framveksten av 
massemedia som selv er markedsstyrt, har forsterket denne 
’’sfærens” tilsynelatende selvstendighet. Som vareproduksjon 
har massemedia sin egen umiddelbare økonomiske basis og utfor
ming (aviser, forlag, radio, TV). De politiske debattene blir 
stadig mer formidlet av slike sammenhenger. Partiene følger 
dette opp ved at de fører politikk for media og under alle om
stendigheter må ha en taktikk overfor dem. Omvendt betyr dette 
at massemedia fungerer som politiske apparater.

Debatten om "sosialisme på norsk” er et godt eksempel på et 
mediafenomen i denne forstand: En debatt siktet inn på en media- 
sammenheng og styrt ut fra en mediaorientert partitaktikk. Så 
har den da heller ikke hatt noen betydning for det som har fore
gått på arbeidsplassene og i fagbevegelsen i ett av de viktigste 
årene for fagbevegelsen etter 2. verdenskrig, - bortsett fra at 
den kanskje - med rette eller urette - har gitt et inntrykk av at 
SV hat sagt "farvel til proletariatet”. Selve den mediaorien- 
terte måten å legge opp debattens problemstillinger på, måtte 
lede til et slikt inntrykk. Dermed var ’’sosialisme på norsk”- 
konferansen fanget i sitt eget mediaspill: I den grad den sosia
listiske strategiutvikling tar sitt utgangspunkt i massemedia 
og i en mediastyrt sammenheng, har diskusjonen stilt seg uten
for proletariatet på en konkret måte. Skal arbeiderklassens 
politiske bevissthet tilføres dem "utenfra” nok en gang - dvs. 
på premisser som arbeiderne ikke har organisert innflytelse 
over?

ØKONOMISME, SPLITTELSE OG DEN POLITISKE STRATEGI 

De økonomiske motsetningene mellom de ulike grupper av ansatte
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kan være farligere enn de politiske og ideologiske. Samholdet 
mellom de ansatte ved en bedrift er i stor grad avhengig av at 
de står i noenlunde samme situasjon i forhold til arbeidsmar
kedet og under lønnsforhandlinger. Det vil alltid være slik 
at enkelte grupper står sterkere enn andre på grunn av særskilt 
"viktige” yrkeskvalifikasjoner ("nøkkelpersonell"). De har 
langt større valgmuligheter i arbeidsmarkedet og ved bedrifts
nedleggelser og innskrenkninger kan de lettere utnytte mobili
teten i arbeidsmarkedet for å fremme særkrav. I situasjoner 
hvor hele næringslivet gjennomgår store omstruktureringer kan 
disse gruppene øke sine muligheter til relative lønnsforbed
ringer på grunn av den strategiske rolle de som "nøkkelperso
nell" har både i forhold til etterspørselen etter dem i arbeids
markedet og i forhold til de funksjoner denne arbeidskraften 
har når det gjelder å overføre teknisk-vitenskapelige kunn
skaper og teknikker fra en "gammel" etablert kombinasjon av 
produktivkrefter til en ny, fra "gamle" næringer til nye. Sær
lig vil dette gjøre seg gjeldende dersom den generelle økono
miske utvikling er en lavkonjunturutvikling, men med enkelte 
nye bransjer som ekspanderer, f.eks. oljesektoren og innføring 
av nye teknologier, slik at det oppstår større ujevnheter i den 
økonomiske utviklingen enn i foregående konjunkturperiode. Slike 
tendenser kan vi se i norsk økonomi i dag.

Som en følge av at arbeidskraften er en vare som arbeideren til
streber å selge til den høyest mulige pris, vil det alltid være 
en tendens til "økonomisme" som en grunnleggende ideologi hos a.l 
lønnsarbeidere. Men den økonomistiske ideologien vil på grunn 
av sin sneverhet lett bidra til å skjerpe motsetningsforholdene 
mellom lønnsarbeiderne når den innbyrdes konkurranse mellom ar
beiderne i arbeidsmarkedet skjerpes. I perioder med reallønns
nedgang for store grupper kan disse motsetningene komme til å 
skjerpes ytterligere fordi nødvendigheten av å selge arbeids
kraften til den høyest mulige pris nettopp da er størst.

Slike oppslittingsmekaitismer kan fra arbeidernes side bare mot- 
virkes gjennom en "faglig politikk" - dvs. en politisk praksis 
som først og fremst tar sitt utgangspunkt i arbeidsplassene.
Den kan ikke være avgrenset til bransjevise og forbundsvise 
"båser", men må gå på tvers av disse for å utvikle et bredere 
samhold nedenfra. Den kan ikke - slik som "enhetspolitikken" 
har foregått i hele etterkrigspolitikken - trekkes ned over 
hodene på de fagorganiserte fra LO- og DNA-komplekset på topp- 
plan for å støtte opp under regjeringens politikk. Det poli
tiske og ideologiske grunnlaget for å gjøre dette er mye dår
ligere enn for 20 - 30 år siden. Det betyr at det på mange 
måter må utvikles en annen type enhet nedenfra enn den som 
lenge har vært formidlet via LO-ledelsen og DNA i regjerings-
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posisjon. Perioden for den sosialdemokratiske formen for en- 
hetspolitikk etter 1945 er nå forbi. (Se artikkelen Klasse- 
kompromiss i krise i forrige nr. av Vardøger).

For å motvirke tendensene til splittelse og innbyrdes konkur
ranse må en slik faglig politikk alt i utgangspunktet ha mål
settinger som samtidig er samlende fpr lønnsarbeiderne på den 
enkelte arbeidsplass og på landsplan. Ikke minst på grunn av 
de store omskiftningene i norsk økonomi som følge av ’’olje
økonomiens” ringvirkninger på bransjer med lavkonjunktur, må 
de sentrale samlende trekkene ved en slik faglig strategi ligge 
på den type arbeidermaktpolitikk som er antydet ovenfor 
For å motvirke de innebygde tendensene til splittelse i lønns
kampen må denne strategi være koblet sammen med en lønnspoli- 
tisk strategi. Da spørsmålet om reallønningenes størrelse også 
er et spørsmål om økonomiske overføringer gjennom statsbud
sjettene, må den lønnspolitiske strategi også være en politikk 
for økonomiske omfordelinger gjennom skatter, avgifter, subsi
dier og trygder. Dermed er spørsmålet om staten og bruken av 
statens inntekter trukket inn med full tyngde. Med statens 
stadig mer utbredte funksjon som formidler av kompromisser mel
lom klasser og klassefraksjoner, er statens politikk i stor 
grad en "næringspolitikk”: industripolitikk, oljepolitikk, 
landbrukspolitikk, kredittpolitikk osv.. Spørsmålet om arbeider
makt kan selvsagt ikke vurderes isolert fra spørsmålet om f.eks. 
kredittpolitikken, statens forhold til kapitalbevegelsene, til 
utenrikshandelen, eiendomsforholdene til de sentrale produk
sjons- og distribudsjonsmidler, arbeidstidsspørsmålet osv.. På 
denne måten vil saker som i utgangspunktet fortoner seg som en 
kamp for å redde arbeidsplassene enkeltvis> henge sammen med de 
’’store” samfunnspolitiske spørsmål. Dermed kommer den politiske 
og ideologiske kamp i samfunnet inn igjen - med parlamentaris
men, valgene, de politiske partiene, massemedia og annet til
behør .

Den politiske strategien må altså bevege seg på flere nivåer om 
den skal forebygge farene for splittelse og samtidig virkelig
gjøre den mobilisering som er nødvendig for å flytte de strate
giske merkesteinene. Sosialistisk politikk har alltid vært alli
ansepolitikk. Betydningen av arbeidermaktpolitikken som utgangs
punkt ligger i at bare gjennom denne kan det utvikles en til
strekkelig mobilisering nedenfra, og som samtidig gir "næring” 
til de sentrale politiske problemstillingene slik at disse for
mes på arbeiderklassens premisser - politisk så vel som organi
satorisk - og ikke primært gjennom statsapparatet, regjeringen, 
parlamentet, partiene, massemedia.

En arbeidermaktstrategi vil dermed forutsette en politikk over
for staten fra arbeiderklassens side: uten statlige inngrep og

191



"styringer" overfor kapitalbevegelser, kredittforhold, eien
domsforhold osv. vil arbeidernes kamp på den enkelte arbeids
plass og i de enkelte næringer heller ikke vinne varige posi
sjoner innenfor bedriftene og bransjene. Dersom f.eks. arbei
derne i verftsindustrien ikke makter å presse gjennom en olje
politikk som gir en jevnere fordeling, eventuelt, med direkte 
statlig styring av oppdragene til verftsindustrien, vil de på 
lenger sikt være innfanget av konkurransen mellom verftene 
innbyrdes og dermed kjempe mot hverandre. Men kravet om en 
slik statlig styring6 eller overtakelse av oljeindustrien kan 
på den andre side ikke vinne gjennomslag om arbeiderne ikke i 
utgangspunktet står samlet bak det og bruker de midler som er 
nødvendige. Det blir et kappløp med tiden: En slik politikk 
må utformes og koordineres mellom bedriftsklubbene ved verftene 
før konkurransen mellom verftene om oppdragene har kastet klub
bene ut i en innbyrdes kamp alle mot alle, - før leiefirmavirk- 
somheten har "spist opp" bedriftsklubbene innenfra ved å splitte 
ulike arbeidergrupper ved samme arbeidsplass fra hverandre.

På den en side er spirene til en arbeidermaktpolitikk nødvendig 
som utgangspunkt for å fremme en form for statskapitalisme i 
oljesektoren. På den andre side er statskapitalisme (stats- 
overtakelser) nødvendig for en bredere, mer omfattende og enhet
lig arbeidermaktpolitikk. Arbeidermakt er umulig uten at ar
beiderklassen vinner viktige posisjoner i utformingen av statens 
økonomiske og industrielle politikk. Denne vekslingen mellom 
"grunnplansaktivitet" og radikal reformpolitikk via statsmakten 
under kapitalistiske rammebetingelser (markedsøkonomi, verdens
marked, internasjonal arbeidsdeling osv.) danner utgangspunktet 
for enhver sosialistisk overgangspolitikk som beveger seg i 
virkelighetens verden: en politikk som holder produktivkreftene 
i gang samtidig som arbeiderklassens politiske og organisato
riske posisjoner styrkes og allianser utvikles.

De spesielle utgangsbetingelsene for en slik strategi i Norge 
vil på det økonomiske plccnet være knyttet til oljeøkonomiens 
innvirkning på det øvrige næringsliv, på de sosiale forhold, 
på eiendomsforholdene, på statsinntektene og deres omfordeling. 
Det særskilte for "den norske utvikling" ligger i det forhold 
at vi trolig vil oppleve en partiell høykonjunktur i oljenærin
gene, kombinert med generell lavkonjunkturutvikling i verdens
markedet og store omstillinger i de øvrige eksportnæringer. I 
tillegg kommer de mer generelle trekk ved kapitalismens aktuelle 
utvikling, ikke minst virkningene av den revolusjon av produk
tivkref tene som nå foregår gjennom utviklingen av "den nye 
teknologien".
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AVSLUTNING

HØYREDREINING UTEN ALTERNATIV?

Sosialdemokratiets krise har skapt en mer åpen situasjon når 
det gjelder den politiske utviklingen i arbeiderklassen enn i 
de gode gamle dager da DNA's naturlige autoritet var ubestridt 
i de politisk engasjerte sjikt i arbeiderklassen. Det har til 
nå ført til en høyredreining. Denne høyredreiningen tar like
vel ikke åpent form av noen Yiøy r e~beve gels e3 men av politiske 
og ideologiske oppløsning spro sess er j, dels også med organisa
toriske utslag (jfr. veksten i de "gule" fagforeningene). 
Høyredreiningen er ikke knyttet til noen bestemt, klart uttalt 
høyreideologi. Den gir seg heller utslag i privatisering og 
'’individualisering'1 av problemene i folks hverdag. "Solidari
tetsfølelsen" undergraves og oppsplittes heller enn at det ut
vikles noen liberalistisk ideologi. Profesjons- og yrkesinte- 
resser får forrang framfor klasseinteresser og "fellesskaps- 
interesser" i sosialdemokratisk forstand. Dette kan selvsagt 
ikke forklares bare ved å vise til DNA's sviktende politiske 
autoritet. Det henger sammen med hele den økonomiske, demo
grafiske og sosiale utviklingen som ligger til grunn for so
sialdemokratiets krise.

I arbeiderklassen i Norge i dag er det særlig et sjikt som 
merker konsekvensene av denne utviklingen, nemlig det såkalte 
lavere tillitsmanns sjiktet: Tillitsvalgte på fagforenings- og 
klvbbnivå. Tillitsmannssjiktet merker problemene med "høyre- 
dreiningen" ikke bare i form av en svak oppslutning om fag
foreningsmøtene og annen faglig aktivitet som er nødvendig for 
å styrke tillitsmannsapparatets posisjoner i forhandlingene.
Så lenge DNA kunne føre sin sosialdemokratiske reformpolitikk,* 
føltes denne manglende oppslutning om fagforeningsarbeidet ikke 
så avgjørende. Manglende faglig aktivitet ble "kompensert" 
med DNA i regjeringsposisjon. Nå derimot - når økt faglig ak
tivitet er mer nødvendig nettopp fordi DNA "svikter” sin gamle 
politikk - er vanskene med å få i stand en faglig mobilisering 
på et mer selvstendig grunnlag "nedenfra" blitt mer følbare.
På den andre side er nettopp DNA's sviktende grep om tillits
mannss j iktet en nødvendig (men ikke tilstrekkelig) forutsetning" 
for en mer selvstendig bevegelse. På den ene side blir disse 
gruppenes forhold til DNA mer og mer problematisk for hvert år 
som går. På den andre side fins det i dag intet "troverdig" 
politisk alternativ til DNA som de store deler av tillitsmanns- 
sjiktet åpent kan identifisere seg med. Det de helst vil ha, 
er trolig DNA slik dette partiet var for 10 - 20 - 30 år siden. 
Men et slikt DNA kan de ikke få igjen. SV er for problematisk 
sammensatt, et "akademikerparti" med mellomlagsdominans. Av
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standen til SV skyldes like mye en "kulturkløft" som politisk 
uenighet. Tilløpene til mer selvstendige faglig-politiske 
initiativ er spredt, vesentlig knyttet til tariffoppgjørene, 
uten entydige (parti)-politiske tilknytninger.

Den politiske utviklingen innenfor dette sjiktet vil imidlerti< 
bli avgjørende for den politiske utviklingen i arbeiderklassen 
som helhet - om den forholdsvis åpne situasjonen vil snøre seg 
sammen og bli til en mer håndfast høyrebevegelse med sine egne 
ideologer i arbeiderklassen, egne organisatoriske fraksjoner 
og utbrudd, - eller om det vil utvikle seg selvstendige "venst- 
retendenser" med økende aktivitet på klubb- og fagforenings
nivåene og nye forbindelseslinjer på tvers av etablerte kanale: 
mer uavhengig av DNA!s politikk og organisasjon. Den politisk» 
utviklingen i tillitsmannssjiktet vil være avgjørende for mulij 
beten av å utvikle en alternativ strategi etter slike hoved
linjer som er antydet ovenfor.

"TILLITSMANNEN"

Tillitsmannssjiktets "strategiske" posisjoner med henblikk på 
den politiske utviklingen i arbeiderklassen henger sammen med 
forhold som ikke umiddelbart er konjunkturbestemte, men knytte 
mer til den posisjon dette sjiktet bar i forholdet mellom ar
beid og kapital, mellom arbeidskjøper og selgerne av arbeids
kraft, deres stilling i forhold til organisasjonene på høyere 
plan og dermed deres forhold til det som foregår på det poli
tiske plan i statsapparatene, de representative organer, par
tiene osv. .

Ved å utføre oppgavene som tillitsvalgte, er de stedfortredere 
for sine arbeidskolleger i alle spørsmål som angår lønninger o 
andre arbeidsforhold dels for å gjennomføre ordninger som ikke 
alt er regulert ved tariffavtaler og lovverket, dels for å 
"overvåke" at inngåtte, avtaler overholdes. Samtidig er de en 
del av det arbeiderkollektivet de forhandler på vegne av. De 
står ikke som tillitsmennene på høyere, "representative" plan, 
utenfor dette daglige fellesskapet. Deres oppgave er å ta 
stilling til - på vegne av kollegene - de konflikter som opp
står på en arbeidsplass, delta i forhandlinger og inngå avtale 
med arbeidskjøperne. Som tillitsvalgte er de dermed tvunget 
til å tenke gjennom problemene som oppstår på en "ansvarlig" 
måte. Gjennom dette samler de erfaringer og kunnskaper fra 
tidligere konflikter, de legger opp en taktikk for forhandlin
ger, de må orientere seg i forhold til tidligere inngåtte av
taler og presedenser, de må orientere seg i forhold til lov
verket. De må - kort sagt - tilstrebe å bygge videre på alle 
de erfaringer som tidligere er blitt gjort av dem selv eller
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av forutgående "generasjoner” av tillitsvalgte ved arbeidsplas
sen - så langt dette er mulig. Dette er i stor grad avhengig 
av de faglige tradisjoner i bedriftsklubben, i fagforeningen 
og i den øvrige fagorganisasjon.

Det fins ingen organisasjonsledd ’’under” dem og som kan fungere 
som ’’støtdempere” for misnøye ’’nedenfra”. De er en del av det 
berømte grunnplanet. Deres ansvarsforhold er mye mer direkte 
og åpent enn for tillitsmenn på høyere plan. På den ene side 
er de avhengig av daglig støtte og tillit fra sine arbeids
kolleger. På den andre side må de dempe ned tilløp til spon- 
tanisme og "ukontrollerte” aksjoner som ikke går inn i noen 
forhandlingstaktikk.

På dette viset vil tillitsmannen utvikle holdninger og en "fag
lig bevissthet” som ikke er underlagt spontanismenmen som 
heller ikke kan kutte forbindelsene tilbake til den umiddelbare 
tilslutning og tillit fra kollegene. I visse situasjoner må 
han også anlegge en "taktikk” overfor sine arbeidskamerater for 
å sikre støtte til faglig-politiske initiativ. Slik sett er 
de mer "avanserte" enn grunnplanet. Arbeidskollegene forventer 
at tillitsmannen løser de oppståtte problemer og konflikter.
Til gjengjeld gir de ham sin støtte til det forhandlingsopplegg 
han har tenkt igjennom men som av naturlige grunner ikke kan 
røpes i alle detaljer. Under visse omstendigheter er tillits
mannen nødt til å holde opplysninger tilbake fra kollegene - av 
hensyn til taktikken overfor arbeidskjøperen. Men her vil det 
alltid være en balansegang som bare tillitsmannen selv - sammen 
med klubb- eller fagforeningsstyret, forhandlingsutvalget osv. - 
kan vurdere. På dette viset blir han overlatt til seg selv på 
en måte som forutsetter en viss selvstendighet, og som er med 
på å skape en viss selvstendighet hos ham.

For å kunne utføre sin oppgave som tillitsmann tilfredsstillende 
og med tilstrekkelig sikkerhet, må han i stadig større grad 
være orientert ikke bare om det alminnelige avtale- og lov
verket som "regulerer” arbeidslivet, men også om samfunnsøko
nomiske og mer generelle politiske spørsmål. På denne måten 
kommer de politiske forholdene inn "utenfra” i forhold til fa
brikkporten, kontorlandskapet osv.. Den politiske orienterin
gen er nødvendig for at tillitsmannen skal være i stand til å 
fungere som tillitsvalgt "innenfor" bedriftsporten. Slik blir 
tillitsmannen en formidler av politiske strømninger og stand
punkter "utenfra" og innover i arbeidsfellesskapet. Samtidig 
er hans evne til å ivareta dette fellesskapets interesser av
gjørende for hans posisjon som formidler av impulser "utenfra" 
på en måte som kommer arbeidskollegene til nytte. Tillitsman
nens politiske engasjement begrenses av den "nytte" arbeider-
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fellesskapet har av dette engasjement for så vidt som det styr 
ker tillitsmannen når det gjelder å løse problemene med "de 
nære ting". Går han over en viss grense, risikerer han å bli 
kastet. Men er han samtidig en dyktig tillitsmann, tillater 
arbeiderfellesskapet at han engasjerer/seg politisk, formelt 
eller uformelt, på vegne av sine kolleger - selv pm hans poli
tiske standpunkter går langt ut over det politiske bevissthets 
nivået som er til stede i arbeidsstokken i gjennomsnitt. I 
noen tilfelle kan en politisk engasjert tillitsmann få med seg 
klubben i et initiativ på ekte, "tillitsfulle" premisser. I 
andre tilfelle blir hans politiske engasjement kapslet inn og 
holdt utenfor, idet kollegene betrakter ham som en god tillits
mann, men stiller seg likegyldig, eller overbærende til hans 
politiske standpunkter. (Jfr. de mange dyktige tillitsmenn 
som politisk har tilhørt NKP, mens deres bedriftsklubber har 
vært nærmest 100% sosialdemokratiske).

FORTROPPEN

Til tross for at framveksten av massemedia som en tilsynelaten 
selvstendig "sfære" for politikk påvirker folks politiske stan 
punkter og holdninger, vil den aldri kunne erstatte eller helt 
fortrenge de holdninger som utvikles gjennom det som skjer på 
arbeidsplassen, gjennom tillitsmannsapparatet, i tariffopp
gjørene og diskusjonene mann og mann i mellom om arbeidsbetin
gelsene. I kraft av sin "strategiske posisjon" både i forhold 
til arbeidskjøperne og i forhold til "samfunnet" utenfor be- 
driftsporten (staten, lovverket, de politiske partiene osv.), 
vil tillitsmannssjiktet på mange måter være "arbeiderklassens 
avantgarde" (fortropp). De er en "fortropp" ikke i kraft av 
medlemskap i et politisk parti, eller tilslutning til en "ideo
logi", men i kraft av sine oppgaver og de erfaringer og kunn
skaper som de tilegner seg gjennom tillitsmannsarbeidet. De 
politiske strømninger og standpunkt som dominerer i tillits
mannss j iktet på grunnplanet, vil være avgjørende for den poli
tiske utvikling i arbeiderklassen i det hele tatt. Arbeider
klassen kan ikke som helhet styres politisk av noe bestemt 
parti i åpen strid med tillitsmennenes interesser og funksjone: 
Sosialdemokratiets dominans i arbeiderklassen ville være umulij 
om ikke DNA også dominerte i tillitsmannssjiktet, - om ikke dei 
sosialdemokratiske ideologien hadde en naturlig grobunn i til
litsmennenes virksomhet.

Nettopp av denne grunn blir sosialdemokratiets forhold til ar
beiderklassen svært problematisk når det av økonomiske grunner 
ikke lenger kan føre en sosialdemokratisk politikk, men tvert 
om begynner å føre en politikk som samtidig er en trussel mot 
de oppgaver og funksjoner som tillitsmannssjiktet har. DNA's
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anslag mot forhandlingsretten (lønnsstoppen høsten 1978) er det 
mest direkte anslag mot denne gruppens interesser. Samtidig er 
den et anslag mot arbeiderklassens demokratiske rettigheter.

En sterk venstresosialistisk bevegelse i Norge vil ikke være 
mulig om den ikke samtidig springer ut av og har støtte i sen
trale deler av det lavere tillitsmannssjiktet. DNA har lenge 
forstått denne gruppens strategiske betydning. Men oppgaven 
som regjeringsparti lar seg ikke lenger forene med partiets 
oppgave å "vinne" tillitsmannssjiktet for sin politikk, fordi 
DNAfs politikk i dag tvert om truer dette sjiktets funksjoner. 
Dermed er DNA i ferd med å sage over den grenen partiet har 
sittet på. På den andre side vil ikke DNA vinne tilbake dette 
sjiktets fulle tillit om partiet ikke samtidig legger om sin 
politikk slik at den støtter opp under tillitsmennenes oppgaver 
og funksjoner og derigjennom om arbeiderklassens interesser.
Men en slik omlegging er ikke mulig for DNA i regjeringsposi
sjon. Når DNA ikke lenger er i stand til å fange opp signalene 
fra tillitsmannssjiktet, og langt mindre omsette dem i praksis, 
vil tillitsmannssjiktet på sin side få vansker med å forene de 
politiske signalene fra DNA med sin egen praksis og derigjennom 
formidle de videre nedover i arbeidsstokken.

Deler av tillitsmannssjiktet, som ikke er noen enhetlig gruppe, 
kan selvsagt komme til å gå i en viss høyre-retning, dersom * 
det oppstår sterke, spontane høyretendenser i grunnplanet, 
f.eks. gjennom fremmedarbeiderproblemet. Men høyredreiningen 
i dag er heller av en slik karakter at den mer truer med å opp
løse tillitsmannssjiktets basis i arbeiderfellesskapet. (Jfr. 
den økonomistiske ideologien omkring koblingen mellom inflasjon^ 
reallønnsutvikling og marginalskatten). Ideologien rundt ar- 
beiderfellesskapet har vesentlig vært sosialdemokratisk preget 
som "solidaritetstanken", der solidariteten også omfatter soli
daritet med DNA. Derfor vil det være grenser for hvor langt 
tillitsmannssjiktet kan gå mot høyre uten at d£t kommer i strid 
med sin egen ideologi og uten at det utløses motreaksjoner mot 
høyredreiningen, slik vi bl.a. har kunnet iaktta i forbindelse 
med tariffoppgjørene og statsbudsjettet. Den ideologiske frust
rasjonen i tillitsmannssjiktet bare øker jo mer DNA med sin 
politikk undergraver "solidaritetstanken" og partiets tidligere 
tradisjoner. På lenger sikt betyr dette at det åpnes for mer 
opposisjonelle holdninger i tillitsmannssjiktet.

Det er bare denne gruppen innenfor arbeiderklassen som i det 
hele tatt kan drive fram en samlet strategi som forener kampen 
for arbeidsplassene med en allianseskapende lønnspolitikk, og 
som forener en kamp om å vinne posisjoner på arbeidsplassene 
ned en politikk som vinner posisjoner overfor statsmakten. 
(Avsluttet i mars 1981.)
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NOTER

1) ■Se Vardøger 8^ Om overgangssamfunnets politiske økonomi:
Sovj etunionen.

2) Se særlig professor Gudmund Hernes: "Markedet som domstoV1 i 
Gudmund Hernes (red): Forhandlings økonomi og blandingsad- 
ministrasjon^ Oslo 1978, s. 122 ff.

3) Professor Hernes er for tiden statssekretær i Planleggings- 
departementet. Han er dessuten hovedforfatter av utkastet 
til nytt prinsipprogram for DNA.

4) Lenins karakteristikk av det sovjetiske statsapparatet i 
notatet "Spørsmålet om nasjonaliteten eller 'autonomiserin
gen' ", fra 1922.

5) St.meld. nr 89 (1979-80): Om høgre teknisk utdanning i 
Norge3 s. 5.

6) Kravet er bl.a. blitt framsatt av Vestlandskonferansen av 
klubbtillitsmenn innenfor Akerkonsernet høsten 1980. Noen 
bevegelse eller felles politikk er imidlertid ikke satt ut 
i livet på dette punkt.

f En bok om krise og overflod: ^
Når jobbene

FORSVINNER
Dag Seierstad

Aktuelt og lettfattelig 
for alle som uten spe
siell bakgrunn i øko
nomi vil ha rede på:
• De vestlige industri
lands økonomiske 
krise, hvordan den 
forstås og søkes løst.
• Årsakene til infla
sjon, arbeidsløshet og
produksjonsnedgang.

• Alternativet: En 
sosialistisk krisepolitikk.

I bokhandelen nå,

&
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