
Arne Overrein:

Kapitalisme, stat og arbeiderbevegelse — Noen 
strøtanker omkring Ebbings artikler i Vardøger 
nr. 11 og 12

Av artiklene i forrige nummer av Vardøger er særlig to viet de 
politiske sidene ved sosialdemokratiet. Disse er Przeworskis 
"Sosialdemokratiet som historisk fenomen'og Hans Ebbings "Klasse- 
kompromiss i krise" (Vardøger 11, hhv. s. 3-41 og s. 42-84). 
Ebbings artikkel i dette nummer av Vardøger kan dessuten sees 
på som en fortsettelse av forrige nummers bidrag. I denne ar
tikkelen vil jeg komme med en del kritiske bemerkninger særlig 
til Ebbings artikler. Dette betyr ikke at ikke de andre ar
tiklene i forrige Vardøger også kunne bli kritisert, men heller 
at Ebbings artikler er de eneste som får fram et helhetsperspek
tiv og som drøfter sosialistisk strategi. Vanskelighetene i å 
gjøre dette på en skikkelig måte, er langt større enn analyser 
som er rent deskriptive og som beveger seg primært på det øko
nomiske området. Sjøl om jeg er uenig på en del viktige punkter, 
anser jeg likevel Ebbings bidrag som et godt utgangspunkt for 
en nødvendig debatt. En del av det jeg kommer inn på i denne 
artikkelen er heller ikke å regne som kritikk av spesielt Ebbing, 
men mer som kommentarer til standpunkter som hersker på venstre
sida generelt. Som utgangspunkt tar jeg her Przeworskis bidrag, 
for så etter hvert å komme inn på Ebbings posisjoner.

PRZEWORSKIS PESSIMISME OG STAT-MARKED-MODELLEN

Både Przeworski og Ebbing beskriver reformismen og det sosial
demokratiske klassekompromissets "sammenbrudd". Kort sagt går
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dette "sammenbruddet" ut på at kapitaleiernes interesser for 
høye profitter og arbeidernes interesser av økt levestandard og 
sosial sikkerhet, ikke lar seg forene. Mens Ebbing legger vekt 
på at dette problemet i Norge blir akutt på slutten av 70-talle 
med den økonomiske nedgangstida, legger Przeworski vekt på at 
denne motsetningen har vært et permanent problem for sosialdemo 
kratiet som av denne grunn har måttet vandre ut og inn av re
gjeringsposisjonene. Konklusjonen til Przeworski blir dermed 
at sosialdemokratiet aldri vil komme til å "føre de europeiske 
land over i sosialismen." (Vardøger 11, s. 34). Grunnen er at 
et slikt forsøk vil skape økonomisk kaos og nedgang som arbei
derne vil reagere negativt på. Med det parlamentariske demo
krati som forutsetning vil dette bety at den sosialdemokratiske 
regjering vil bli nedstemt ved neste valg. Przeworski synes å 
antyde at sosialismen bare kan gjennomføres diktatorisk og der
for aldri kan bli et stabilisert samfunnssystem. (Jfr. s. 34 - 
35).1

Sjøl om Przeworskis bidrag i mangt er verdifullt, kan jeg ikke 
være enig i denne pessimismen. Denne pessimismen kan kanskje 
gjelde land som Chile og Portugal som han nevner. Men den gjel
der ikke de europeiske kjerneområdene (herunder Norge) og - vil 
jeg tro “heller ikke USA. Noen fyldestgjørende argumentasjon 
for dette standpunktet kan jeg ikke gi i denne artikkelen. Hva 
jeg er uenig, i er Przeworskis betraktning av sosialdemokratisk 
reformisme og velferdsstat som et reint politisk fenomen - 
egentlig et vakkert luftslott i "overbygninga", hvilende på en 
beinhard "basis" av kapitalistisk økonomi. Betraktes den mo
derne stat som et slikt overbygningsfenomen, blir det lettere 
å trekke den konklusjon som Przeworski gjør, nemlig at velferds
staten faller sammen av seg sjøl, bare en høyreorientert regje
ring tar over: Sosialdemokratiets "keynesianisme" tillater ved 
selve sin logikk ikke kumulering av reformer fordi det er 
grenser for statssektorens uproduktive ekspansjon. Dette hev
der Przeworski og resonnerer videre: "Når en borgerlig regjer
ing kommer til makten, behøver den ikke engang "oppheve" vel
ferdsstaten. Det er tilstrekkelig at markedets virkemåte over
lates til seg selv over et visst tidsrom." (s. 32). Przeworskis 
poeng er at sosialdemokratiet ikke har noen løsning på hvordan 
velferdsstaten skal berges gjennom økonomiske nedgangstider. 
Forutsatt at sosialdemokratiet tar sikte på å erobre flertallet 
gjennom demokratiske valg, er derfor sosialdemokratiet innelåst 
i et evig dilemma. Jeg er enig i Przeworskis påpekning av at 
sosialdemokratiet egentlig står uten et klart økonomisk-poli- 
tisk alternativ i krisa. (Jfr. s. 32). På den annen side synes 
høyrekreftene heller ikke å kunne føre økonomisk politikk som 
fører ut av krisa - selv ikke på kapitalistenes snevre premis- 
ser. Slik synes det i alle fall å være med den nyliberalistiske
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politikk som i dag føres i Amerika og Storbritannia. En feil 
Przeworski etter min mening gjør, er at han tendensielt tilskri
ver den sosialdemokratiske reformpolitikken (utjevningspolitikk 
etc.) skylden for økonomiske kriser: forsøk på radikal reform
politikk fører nødvendigvis til at kapitalistene ikke vil in
vestere og dermed til krise. Det er ingen grunn til å tro at 
årsaken til kapitalismens nåværende krise ligger i disse for
hold.

Avgjørende er det her at det ikke finnes noen økonomisk poli
tikk som er den "adekvate11 i forhold til kapitalens behov. 
Przeworski synes å resonnere som om en klassisk laisse-faire- 
politikk skulle være det riktige ut fra kapitalens interesser, 
og at alt annet egentlig er politiske hemninger som forstyrrer 
den økonomiske "basis’1. Det grunnleggende teoretiske skjema 
for denne tankegangen er at stat/politikk er absolutt atskilt 
fra økonomi, og at dette utgjør to sfærer. Det er tydelig at 
Przeworski opererer med dette grunnleggende skillet, f.eks. an
vender han antitesen stat-marked. (Jfr, s. 31) . Markedet represen
terer de "korporative” kreftene, interesseorganisasjonene som 
springer ut fra økonomien. Staten representerer det politiske 
nivået, der partiene appellerer ideologisk til velgerne og ut
trykker velgernes meninger i den parlamentariske forsamling. 
Denne analysemodellen opererer altså med to "systemer" - det 
korporative og det politisk-demokratiske. Et populært tema 
innen moderne samfunnsforskning har vært disharmonien mellom 
den makt som de to systemene representerer og faren for at det 
korporative system undergraver det politisk-demokratiske sys
temet. Et slikt perspektiv kan vi f.eks. øyne hos Stein Rok- 
kan - jfr. hans kjente analyse av det norske politiske system, ’• 
Numerical Democracy and Corporate Pluralism. Przeworskis ana- * 
lyse av sosialdemokratiet har en lignende modell som basis.

KRITIKK AV STAT-MARKED-PARADIGMET

Denne teoretiske modellen fester oppmerksomheten for ensidig 
på disharmonien mellom det økonomiske og det politiske system. 
Disharmonien innen det økonomiske system som sådan blir under
slått til fordel for antagelsen av at dette system ville "fun
gere" dersom det ble "overlatt” til seg sjøl. I denne artik
kelen har jeg prøvd å tenke dette på en annen måte. "Økonomi" 
kan etter min mening ikke tenkes som et uavhengig system. An
tagelsen om at systemet fungerer dersom det ble overlatt til 
seg sjøl, forutsetter m.a.o. en utillatelig abstraksjon. Øko
nomien er alt i utgangspunktet innvevd i politiske og ideolo
giske sammenhenger. Gjennom økonomiens disharmonier og kriser 
uttrykkes ikke bare teknisk-økonomiske funksjonsproblemer, men 
egentlig en krise i kapitalismens makt- og herredømmeforhold.
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Den økonomiske krisa kan ikke analyseres i rent økonomiske 
termer. Kampen i dagens offentlige debatt dreier seg ikke 
minst om dette punktet: om den økonomiske "situasjon” skal vur
deres ut fra rent "økonomiske" premisser eller om også politiske 
(f.eks. velferdsstatlige) premisser skal komme inn. Aksepterer 
vi tesen om økonomien som et autonomt "system" som kan utfor
skes av en autonom økonomisk vitenskap, da vil denne debatten 
foregå på snevert økonomistisk-borgerlige premisser.2 Da vil 
også den tanken oppstå at veien ut av den økonomiske krisa, 
består av rent økonomiske tiltak. Særlig etter etableringen 
av politisk demokrati og arbeiderbevegelsens fremmarsj i dette 
århundret, er det tydelig at.kapitalismens økonomi mer og mer fun
gerer på bestemte politisk-statlige premisser, og at en endring 
av disse forhold bare kan skje ved at det kjempes gjennom andre 
og reaksjonære politiske ordninger. Dersom det virkelig eksi
sterte et autonomt økonomisk system som var funksjonsdyktig, 
da var ikke politiske og ideologiske forhold av betydning for 
å komme ut av den nåværende krisa. Det beste bevis for at så 
ikke er tilfelle, er når de klokeste av borgerskapets egne re
presentanter krever en "mentalitetsendring" i folket: vi må 
innse at vi har "levd over evne", dempe våre krav osv. Disse 
representantene innser m.a.o. fullt ut at politisk-statlige 
forhold spiller en avgjørende rolle. Derfor går i alle fall 
visse grupper innen borgerskapet inn for å nedbygge den stat
lige intervensjonspolitikken, f.eks. for lønnsoppgjørene, til 
fordel for en åpen klassekonfrontasjon med fagbevegelsen og 
arbeiderklassen.2a Når Ebbing i sin artikkel i dette nummer 
av Vardøger synes å mene at blandingsøkonomien bare er en ideo
logisk fiksjon og at den sosialdemokratiske "planøkonomien" har 
brutt sammen,3 så er dette i beste fall en sannhet med modi
fikasjoner. Det er nok ikke bare i de "professorate hjerne- 
vinninger" som Ebbing mener, at statsintervensjonen - enten 
meglende eller til fordel for det arbeidende folket - oppfattes 
som en realitet. Også i det "praktiske liv" - hos bedriftsle
derne - og hos kapitalistklassens representanter i NAF, opp
fattes saken slik.4 En annen sak er det at den liberalisme 
borgerskapet nå roper på og som sosialdemokratiet og arbeider
bevegelsen (samt også "mellompartiene") er et reelt hinder 
for, ikke er noen løsning på krisa, siden denne er en krise 
for selve det kapitalistiske prinsipp for produksjon av rikdom.

De mange venstreorienterte samfunnsforskere som i dag tenker 
ut fra "stat-markedet-modellen", har egentlig en pessimistisk 
grunnholdning - liksom betydelige deler av det nye venstre fra 
60- og 70-åra har kulturpessimismen som grunnlag for sin radi
kalisme. De ser nemlig et system av parlamentarisk demokrati, 
offentlighet, "motekspertise", utenomparlamentariske aksjoner 
og uegennyttig idealisme på permanent defensiv i forhold til
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et iskaldt økonomisk-teknokratisk og korporativt system der 
enhver er seg sjøl nærmest. I Norge er oljesektoren blitt inn- 
begrepet på denne truende overmakta. Men til tross for at de 
mener at systemet til slutt vil sluke dem på totalitært vis, 
mener den radikale samfunnsforskeren og SV-generasjonens idea
lister at det er en moralsk plikt å kjempe mot dette umenneske
lige systemet. En slik moralisme har naturligvis det mellom- 
lagsdominerte SV store vansker med å mobilisere arbeiderklassen 
på. Denne moralismen er egentlig økonomismens tvillingbror!; ut
gangspunktet er jo at kapitalismens reint økonomiske logikk 
bare kan brytes gjennom en moralsk begrunnet protest: dette 
standpunkt finnes i alle sjatteringer på venstresida, fra den 
enfoldige reformismens "rettferdige krav" til venstreromantiske 
ideer om en motkulturell revolusjon, nye livsformer etc. Venst- 
residas moralisme forblir moralisme, så lenge man ikke kan inn
se at selve den klassemessige og sosiale utvikling i et land 
som Norge ikke styrker kapitalismen, men demonstrerer kapita
lismens udugelighet. I en slik sammenheng gjelder det f.eks. 
å se den nye oljesektoren. På den ene sida har fremveksten av 
denne sektor ført med seg fenomener som ikke passer til hers
kende idealer og livsstil på venstresida. Imidlertid gjelder 
det ikke å se seg blind på dette, men derimot få øynene opp 
for oljesektoren som privatkapitalismens falitt: den er et ek
sempel på at nye industrigreiner ikke lenger kan utvikles på 
basis av kapitalistisk organisasjon. Oljeindustrien er stats- 
organisert og dermed er det ikke gitt at den styrker borger
skapet som klasse, men tvert om gjør denne klassen enda mer 
avhengig av statsapparatet enn tidligere. Dermed blir den po
litiske kampen om staten enda viktigere enn tidligere.5

Med denne påstanden vil jeg gå inn på Ebbings posisjon, for 
denne påstanden står i motsetning til Ebbings syn på staten og 
muligheten for en sosialistisk politikk gjennom statsapparatet. 
Liksom den moralistiske sosialismen, er det nemlig slik at Eb
bing utelukkende ser økt statlig makt som noe negativt - som 
noe per definisjon i motstrid til arbeiderklassens interesser. 
Denne opposisjonen mot staten hviler imidlertid på ulike pre- 
misser. Den dominerende SV-sosialismen, slik den fremkommer i 
"sosialisme på norsk”, ser i den moderne statsutvikling, in
klusive den økte økonomiske makt, konturene av en totalitær 
stat. Det er i denne sammenheng Rune Slagstad har fremsatt sin 
"liberale utopi": sosialisme på norsk betyr et samfunn med 
mindre statseiendom enn i dag. Etter min mening er denne stats- 
skrekken en kapitulasjon for høyrebølgen. Den inneholder ikke 
engang et forsøk på å avgrense seg mot de liberalistiske illu
sjonene som nå herjer høyresida - tvert om har også kretser i 
SV sunget lovsanger over småkapitalismens fortreffelighet.
Ebbing kritiserer med rette "sosialisme på norsk"-ideologien.
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Men han ser ikke at han sjøl på sin måte er i ferd med å havne 
i en "liberal utopi", nemlig at arbeiderklassens kamp foregår 
og bør foregå utafor det politisk-statlige felt, eventuelt i 
kamp mot staten. Min påstand er altsåyat også Ebbing er fanget 
av en liberalistisk illusjon: illusjonen om at kampen mellom bor
gerskap og arbeiderklasse fortsatt foregår i et statsfritt rom, 
ideen om "markedet" kontra "politikken" (jfr\ Przeworski), kort 
sagt: illusjonen om staten som en "kunstig" og uvesentlig "over
bygning" over samfunnetj som stedet hvor det "reelle" liv, pro
duksjon av mat, klær etc. foregår, som basis.6

EBBINGS POLITISKE PERSPEKTIV

I motsetning til "sosialisme på norsk"-retningen, står Ebbing for 
et optimistisk syn på vegne av arbeiderklassen og sosialismen. Men 
på den annen side deler Ebbing det grunnleggende skillet mellom 
politikk og økonomi som jeg skisserte ovenfor. Ebbing overtar 
sosiologiens tese om det korporative versus det politiske og 
understreker kraftig avmakten til det politiske element overfor 
de prosessene som utspilles på det korporative nivå. Men: hele 
denne tankegangen får altså et motsatt fortegn fordi han har 
stor tillit til at arbeiderklassen vil vinne denne rent korpo
rative drakampen med kapitalistene. Det gjelder for Ebbing at 
den rene og "egentlige" klassekampen utfolder seg, nemlig den 
økonomiske kampen mellom arbeid og kapital, og at kreftene ikke 
blir avsporet til ideologisk og politisk kamp i "overbygninga".

At Ebbings teoretiske analyse bl.a. tar sikte på å legitimere 
en bestemt politisk retning innen SV - en retning som etter min 
mening ikke har noen reell løsning på venstresidas problemer - 
skal jeg her la ligge. Hans to artikler er en lang polemikk 
mot det nytteløse i å kjempe om makta innen statsapparatet. 
Reformer kan ikke komme via statsapparatet - da er de i til
felle skuebrød som tildekker kapitalens herredømme. Enhver 
bevegelse som erobrer statsmakta, blir sjøl ødelagt gjennom 
denne statsmakta - det er det som har skjedd med Arbeiderpar
tiet ifølge Ebbing. Det gjelder derfor at kampen føres på det 
økonomiske basisnivå - ubesmittet av hva som foregår på det 
statlig-institusjonelle plan. Hvorvidt konklusjonen da blir 
at denne "rene" arbeiderbevegelse aldri kan føre en effektiv 
reformpolitikk, men bare ta sikte på det revolusjonære "brudd" 
med kapitalismen, forblir et ubesvart spørsmål i Ebbings ana
lyser. Ut fra denne syndikalistisk pregede posisjonen, blir 
det i alle fall vanskelig å forstå hvordan den faktiske reform
politikk som har vært ført, har vært mulig.
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STAT, ØKONOMI OG ARBEIDERKLASSE

Staten er ikke bare en "refleks" av de økonomiske forholdene, 
heller ikke et viljesløst redskap for den herskende klassen.
Men heller ikke bare et resultat av klassekampen på det økono
miske området som avspeiler seg på politikkens og ideologiens 
område. Derimot må staten betraktes som en sjølstendig makt 
som griper aktivt inn i klassekampen7, og som også må sees på 
som en del av produksjonsmåten. Staten har i Norge særlig i 
etterkrigstida - grepet aktivt inn i produksjonsforholdene og 
i utviklinga av produktivkreftene og modifisert disse til ar
beiderklassens fordel. Det viktigste her er at denne utvik
linga er en følge av selve arbeiderklassens kamp - det er 
klassekampen som har modifisert staten og dermed de kapitalis
tiske produksjonsforholdene. Hvorvidt dette har vært en plan
lagt og intendert utvikling fra arbeiderbevegelsens side, er 
en annen sak. Trolig må vi se den historiske utviklinga som 
en kamp mellom ulike planer og prosjekter som førte til et re
sultat ingen kunne forutsi på forhånd. Rent teoretisk synes 
Ebbing å akseptere den oppfatning at klassekampen her er til 
stede på alle områder av samfunnslivet - inklusive altså staten. 
I hans konkrete analyse av den norske utvikling forsvinner imid
lertid denne innsikten, og han opererer som om staten fortsatt 
er noe som entydig er knyttet til borgerskapet og i kamp møt 
arbeiderklassens interesser. Ja, Ebbing setter dette enda mer 
på spissen når han synes å hevde at de nye mellomlagene som 
sitter i stat- og kommune-apparatet, alene av den grunn at de 
befinner seg i det "borgerlige statsapparat"("Klassekompromiss", 
s. 59), står på gal side i forhold til arbeiderklassen. Her 
virker det som Ebbing tegner et bilde av de klasser og grupper 
som står utafor arbeiderklassen, som "en reaksjonær masse" - i 
så fall rammes håh av Marx1, Lenins og andres kritikk av en slik 
eksklusiv arbeiderisme.3

Den grunnleggende feil som gjøres,er at arbeiderklassen og sta
ten stilles opp mot hverandre. Både i den betydning at de re
presenterer motstridende interesser og i den betydning at ar
beiderklassens situasjon ikke alt i utgangspunktet er preget 
av staten gjennom statlige inngrep i økonomien, velferdsstaten 
osv. Ut fra denne feilaktige anti-tesen stat - arbeiderklasse, 
lanserer så Ebbing sin teori om at sosialdemokratiet har utvik
let seg fra arbeiderklasseparti til å bli "statsbåret". Uttryk
kelig sier Ebbing om forholdet DNA-staten at staten er den uav
hengige variable, partiet den avhengige variable. Grunnposisjonen 
er altså at staten urokkelig beholder sin borgerlige karakter, 
til tross for arbeiderbevegelsens politiske og faglige frem
marsj. Det er denne grunnposisjonen jeg er uenig i. Etter 
min mening er det umulig å forklare norsk etterkrigshistorie ut 
fra denne grunnposisjonen.
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SYSTEMRASJONALITET OG KLASSEKAMP

Det 20. århundres virkelighet tillater ikke noe absolutt skille 
mellom stat og samfunn eller mellom politikk og økonomi. Men 
heller ikke i det 19. århundre var dette skille en realitet, 
sjøl om mange trodde det. I denne sammenheng bør det påpekes 
at Marx betraktet "økonomi" som isolert disiplin som en bor
gerlig vitenskap. Marx kritiserte den mest avanserte borger
lige økonomi, hans hovedverk har undertittelen Kritikk av den 
politiske økonomi. MarxT kritikk retter seg imot enhver ide 
om at det eksisterer et autonomt økonomisk "system" som fun
gerer i kraft av sin egen rasjonalitet. Det eksisterte ingen 
systemrasjonalitet - samfunnet besto i stedet av en prekær og 
ustabil totalitet med økonomiske, politiske og ideologiske 
komponenter. Økonomien var et uttrykk for maktforhold mellom 
mennesker. Det fantes ikke noe "system" - bare klassekamp. 
Disse tankene sto i motsetning til Smiths og Ricardos intensjo
ner om å avdekke de evige lovene for et autonomt økonomisk sys
tem - liksom de også i dag står i motsetning til sosiologiens 
skille mellom"marked" og stat eller mellom politikk og økonomi

Men denne oppfatninga står også i motsetning til de ulike vari
anter av kapitallogikk som i det siste tiår har preget en del 
marxistiske retninger. Det finnes ingen "ren" økonomi - derfor 
heller ingen "kapitallogikk". Særlig i vår tid er det åpenbart 
at det ikke er mulig å skille absolutt mellom stat og samfunn. 
Staten er allestedsnærværende: over alt er den formidlet med 
samfunnet. Det er en liberalistisk illusjon å tro at markedet 
kan overlates til seg sjøl - sjøl om enkelte kapitallogikere 
på dette punktet argumenterer som om det her er en allianse 
mellom nyliberalisme og marxisme! Men dermed er det også illu
sorisk å tro at arbeiderklassens "rene" faglig-økonomiske kamp 
ikke alt i utgangspunktet er preget av det statlig-politiske 
forholdet og dermed mer og mer dreier seg om makt og posisjoner 
innen statsapparatet.

I denne sammenheng bør det også rettes et kritisk blikk på det 
system-begrep som kommer frem i Ebbings analyser. Han synes å 
forutsette at et samfunn bare kan "fungere" ved at en klasses 
interesser setter seg igjennom på alle plan:

"Det er heller ingen avgjørende motsetning mellom at 
en klasses interesser får dominere i et samfunn og det å 
få samfunnet som ’helhet' til å fungere. Tvert om: et 
kapitalistisk samfunn kan bare utvikle seg og bestå ved at 
kapitalistklassens interesser får dominere ved den makt 
som ligger i produksjons- og eiendomsforholdene og staten." 
(liKlassekompromiss", s. 63).
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Her forutsettes det at en systemrasjonalitet eksisterer. Men 
hva vil det egentlig si at et samfunn "fungerer" og "består"? 
Hvor konfliktfylt må et samfunn være for at vi kan si det mot
satte? Tanken om en kapitalistisk systemrasjonalitet må ikke 
bli en tvangstrøye som gjør oss ute av stand til å forstå to
taliteten av et samfunn som en klassekamp- og konfliktsammen
heng, en sammenheng som nettopp forandrer seg som følge av 
disse konfliktene. Vi kan ikke begynne studiet av samfunnet 
med et funksjonalistisk apriori.

Ebbings tendens til funksjonalisme består i at han sier at 
kapitalismen ikke kan eksistere uten at kapitalistklassen 
setter sin makt gjennom på alle områder (eller i alle fall) 
på de sentrale økonomiske og politiske områder). Siden det 
revolusjonære "brudd" med kapitalismen ennå ikke er skjedd, 
følger det logisk at kapitalistklassen fortsatt må utøve en 
slik uinnskrenket makt - f.eks. i det norske samfunn. I dette 
perspektivet er det ikke plass for den mulighet at kapitalist
klassen har fått sin maktposisjon sterkt svekket. Og heller 
ikke plass for det syn at det slett ikke eksisterer noe hel
hetlig system som "fungerer", men at de enkelte klasser og 
klassefraksjoner kjemper en stadig kamp om innflytelse innen 
de ulike områder av samfunnslivet. Etter min mening er dette 
siste perspektivet det mest fruktbare for en forståelse av det 
norske samfunnet. I et slikt perspektiv blir det også mulig 
å forstå den disharmoni (og ikke funksjonalitet) som i dag 
tydelig hersker mellom de økonomiske, politiske og ideologiske 
nivåer. Konfliktene innen disse områdene forløper dessuten 
heller ikke parallelt. De har ingen direkte sammenheng med 
hverandre, men følger sine interne logikker. De kan altså 
ikke reduseres til en allmenn konflikt, f.eks. mellom arbeid 
og kapital. En sosialistisk bevegelse som har som mål å om
danne samfunnet, kan aldri lykkes om den ikke makter å presen
tere et perspektiv som omfatter en sosialistisk løsning på 
alle de viktigste konfliktene som finnes. Strategien kan ikke 
begynne med økonomien - i den håpefulle tro at løsningen av de 
andre problemene følger "av seg sjøl" etter hvert.

I Ebbings perspektiv synes det å være slik at både kapitalist
klassen og arbeiderklassen har de egenskaper som skal til for 
å forme samfunnet fullstendig "i sitt bilde", både økonomisk, 
politisk og ideologisk. (Småborgerskapet, "mellomlagene" osv. 
har dem derimot ikke.) Den minst grunnleggende innvendingen 
mot dette er at de to hovedklassene så og si "nøytraliserer" 
hverandre og hindrer hverandre i fullstendig dominans. Der
med forutsettes en situasjon der motsetningen mellom arbeid 
og kapital er den altoverskyggende konflikt som setter sitt 
tydelige preg på alt annet. Denne situasjonen hadde vi til
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nærmelsesvis i mellomkrigstida - perioden da den i dag krise
rammede arbeiderbevegelsen vokste seg sterk og erobret sin 
maktstilling. Men er dette situasjonen i dag? Det er tvilsomt, 
for den nasjon og den verden vi lever i, preges ikke bare av 
konflikten mellom arbeid og kapital, njen også av en rekke andre 
konflikter og problemer som ikke kan sammenfattes under kon
flikten arbeid-kapital.9 Et slikt syn står ikke nødvendigvis 
i motsetning til et marxistisk perspektiv. vDet er nemlig ka
pitalismens produksjon av et stadig større merprodukt som både 
muliggjør og etter hvert nødvendiggjør (forutsatt arbeiderbe
vegelsens kamp) utviklinga av velferdsstaten og dermed de nye 
sosiale sjikt som er knyttet til denne ("mellomlagene”). Det 
skjer med andre ord en komplisering og ikke en forenkling av 
den kapitalistiske klassestruktur - for øvrig i samsvar med 
og ikke i motsetning til MarxT utviklingsprognose.1Q Denne 
kompliseringen gjør at konflikttypene i den moderne kapitalisme 
blir mer mangeartet og innbyrdes ulike. Denne utviklinga mot 
en tilstand av mangeartede konflikter henger også sammen med 
utviklinga av demokratiet og en generell demokratisk atmosfære 
i samfunnet ("medbestemmelsesrett" etc.). Flere interesser og 
flere problemer blir dermed artikulert i den demokratiske of
fentligheten og fremtvinger en eller annen respons fra stats
apparatet. På denne måten blir f.eks. de omdebatterte "sam
livsproblemene" tematisert som et politisk spørsmål.11 Hele 
denne samfunnssituasjonen er uttrykk for at den vanlige ar
beidende mann og kvinne etter hvert får overskudd nok til å ta 
opp andre problemer og undertrykkelsesformer enn det som var 
vanlig før: kampen for arbeid og for det daglige brød. Sjøl 
om det i dag ofte er intellektuelle som går i bresjen for å 
artikulere disse problemene, så viser dette at arbeiderklassen 
som følge av den levestandard som til nå er oppnådd, utvikler 
nye og ulike behov som krever nye former for politisk arbeid. 
Tenker vi oss denne tendens forlenget inn i et eventuelt kom
mende sosialistisk samfunn, må vi avfinne oss med en situasjon 
der stadig nye problemer og nye krav dukker opp - problemer og 
krav vi i dag enten synes er latterlig eller ikke kan fore
stille oss i det hele tatt. Historia tar altså aldri "slutt" - 
sjøl ikke i det klasseløse samfunn.12

Hva jeg her har prøvd å si, er for det første at et samfunn 
neppe kan organiseres fullstendig etter en klasses interesse. 
Det vil i alle fall være vanskelig å peke på noe samfunn i nå
tid eller fortid, med en så høy grad åv systemrasjonalitet. 
Dette betyr at heller ikke arbeiderklassens spontane kamp i 
seg sjøl peker frem mot et slikt systemrasjonelt samfunn.
For det andre hevder jeg at en klasses "objektive interesser" 
forandrer seg og utfolder seg over tid. Behov skapes, mens 
andre trenges i bakgrunnen, ettersom samfunnsforholdene endrer
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seg. Hva som er arbeiderklassens ,fegentligen behov, kan ikke 
fastslåes en gang for alle av et politisk parti. I dette lig- 
ger en stor usikkerhetsfaktor.

ARBEIDERKLASSEN OG PRODUKTIVKREFTENE

Hva som til tross for dette gjør arbeiderklassen til det sen
trale politiske orienteringspunkt, er at denne klassen kan 
kjempe for sine krav og interesser uten å måtte skape nye 
herredømmeforhold. I tilknytning til dette må følgende sies: 
Arbeiderklassen er den eneste klassen som kan utvikle nye in
teresser og behov som den kapitalistiske utviklinga åpner mu
ligheten for å realisere, uten å komme i konflikt med sin ek
sistens som klasse. Borgerskapet og småborgerskapet kan der
imot ikke utfolde en sjLik bredde av interesser og krav, som 
den faktiske samfunnsmessige utvikling tillater å realisere.
Det er derfor en tendens til at det borgerlige og småborgerlige 
individ føler seg mer og mer innestengt og hemmet av sin klas- 
seposisjon, mens det tendensielt er slik at individet i arbei
derklassen - forutsatt at utviklinga går mot noe høyere leve
standard og økt fritid - kan utfolde seg på en friere og mer 
allsidig måte enn før. Mens den småborgerlige og borgerlige 
eiendom er truet av denne utviklinga, blir arbeiderklassens 
eiendom - arbeidskrafta - beriket av en slik utvikling. Detta 
betyr at det er i arbeiderklassen at kimene til det Marx kaller 
den nfrie individualitet, grunnet på den universelle utvikling 
av individene"13, finnes. Det er kapitalismen sjøl som skaper 
disse kimene. Arbeidskrafta blir beriket ved at en stadig mer 
avansert teknisk produksjonsprosess og et mer komplisert sam
funn som setter større krav til det enkelte individs sosialitet 
og allmenne mellommenneskelige forhold, gjør en stadig høyere 
kvalifikasjon nødveftdig. Denne kvalifisering skjer både gjen
nom sosialiseringen i familie og skole, så vel som gjennom 
selve arbeidet. Ikke minst den sosiale "omgjengelighet" som 
den moderne avanserte produksjon krever, står i mosetning til 
de autoritære kommandoforhold som tradisjonelt har hersket 
innen den kapitalistiske bedrift. Venstresosialister har van
ligvis undervurdert de positive mulighetene som ligger i denne 
berikelsen av arbeidskrafta. I stedet rettes oppmerksomheten 
ensidig mot å bevare selv den mest uproduktive arbeidsplass - 
arbeidsplasser som ofte er preget av en autoritær lederstruk
tur. Eller man ser det som entydig positivt at mobiliteten i 
arbeidsmarkedet er minst mulig, og at en jobb skal kunne be
holdes livet ut. Dette er politiske synspunkter som står i 
motsetning til tendensen mot en høyere kvalifisering av ar
beidskrafta og en mer allsidig utvikling av det enkelte indi
vid. Innen SV-sosialismen er slike synspunkter solid forank
ret. Underliggende for dette syn er en pessimistisk holdning
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til tendensen i samfunnsutviklinga, som jeg alt har vært inne 
på. Tesen er ikke at kapitalismen utvikler frigjøringspoten- 
sialet som peker utover kapitalismen. Tesen er derimot: kapi
talismens utvikling undergraver og ødelegger frigjøringspoten- 
sialet. Herav også den nærliggende slutning: dess mer av små
borgerlig kapitalisme som bevares, dess bedre muligheter for 
en sosialistisk utvikling.14 En slik holdning ser seg etter 
min mening fullstendig blind på de negative konsekvensene for 
arbeiderklassen (både som produsenter og som manipulerte kon
sumenter) , og risikerer mer og mer å bli en latterlig anakro
nisme for folk flest. En av de mest positive sidene ved 
Ebbings analyser er at/ han så sterkt understreker det jeg har 
vært inne på: at det ikke går noen vei bakover - bare fremover 
gjennom utviklinga av produktivkreftene.

Men da må begrepet produktivkrefter oppfattes ikke snevert 
kapitalistisk, dvs. "rent" økonomisk, men som produktive mulig
heter som er så omfattende at de ikke lenger kan forvaltes 
innenfor rammen av et kapitalistisk samfunn. Produktivkrefter 
i denne betydning har primært med utviklinga av rikere og mer 
allsidig utrustede mennesker å gjøre - mennesker med bl.a. en 
human og sosial innstilling til tingene* og som derfor ikke 
lenger aksepterer kapitalismens norm- og verdi-system. Også 
i denne forstand er kapitalismens produksjonsforhold i ferd 
med å bli undergravd av produktivkreftene. Rikdommens utvik
ling (som innbefatter mye mer enn det som uttrykkes gjennom 
verdiforhold) blir mer og mer knyttet til arbeidskraftas ut
vikling og kommer på den annen side i økt motsetning til de 
private eiendomsformene.

Rikdom er egentlig ikke annet, sier Marx, enn den "universali- 
tet av behov, evner, nytelser, produktivkrefter" som er skapt 
hos individene i løpet av kapitalismens allmenne byttepro- 
sess.15 Denne rikdom er i dag til stede. Men den står i mot
setning til de etablerte eiendomsforhold og til politiske og 
ideologiske herredømmeforhold. En politisk bevegelse som tar 
utgangspunkt i arbeiderklassen, kan etter min mening løse denne 
motsetningen. Men forutsetningen er at arbeiderklassens kamp 
utfolder seg ikke bare økonomisk (da denne kampen bare sikrer 
klassens stilling som lønnsarbeidere)> men som en politisk, 
kulturell og moralsk kamp som fremmer det Marx kalte "den uni
verselle utviklinga av individet"16, og dermed den mest effek
tive utviklinga av produktivkreftene.

Det foregående sagt på en mer oversiktlig måte: Arbeiderklas
sens posisjon under kapitalismen er slik at den tillater ut
viklinga av krav og interesser som peker frem mot den frie 
individualitet og produktivkreftenes frie utvikling under so
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sialismen. Borgerskapets og småborgerskapets privatøkonomiske 
interesser står i motstrid til en tilsvarende artikulering av 
slike krav fra det borgerlige og småborgerlige individs side. 
Samtidig er kapitalismen og den moderne stat tvunget til å ut
vikle produktivkreftene videre - og denne tvang kommer like 
mye av det politiske presset for å opprettholde levestandarden 
og sysselsettingen, som av eiendomsbesitternes autonome inves- 
teringstilbøyelighet. Kapitalistklassen er ikke bare temmelig 
initiativløs når det gjelder det politiske, kulturelle og mo
ralske område. Det kan også merkes en tendens til at denne 
klassen heller ikke er særlig skapende på det økonomiske om
rådet, men i stedet hengir seg til finanssvindel, spekulasjon 
i ikke-produktive eiendomsobjekter osv. Situasjonen er slik 
at de krefter som arbeiderklassen og arbeiderbevegelsen rep
resenterer i et stort perspektiv - altså uavhengig av den ak
tuelle økonomiske nedgang - har vært og er på offensiven.
Disse krefter er og har alle muligheter til å bli det domine
rende samfunnsformende element.

MERPRODUKT OG STATSUTVIKLING. FORSØK PÅ ET 
PERSPEKTIV

Ovenfor har jeg pekt på at rikdom ikke er det samme som verdi. 
Fra kapitalismens standpunkt er det imidlertid slik at rikdom 
bare eksisterer som verdi. Kapitalismens krise består i at 
det blir en stadig større kløft mellom den rikdom som kan frem
bringes gjennom kapitalistisk organisert produksjon (dvs. pro
duksjon for profitt) og den rikdom som det er objektivt mulig 
å frembringe. Og ikke bare er denne ikke-kapitalistiske rik
dom en ren mulighet - den eksisterer også side om side med den 
kapitalistisk produserte rikdom. Den virkelige rikdommen er 
nemlig Malle individenes utviklede produktivkraft."17 Den 
egentlige rikdommen er samfunnsmessig rikdom, ikke privat. 
Kapitalismen gjør produksjonen samfunnsmessig, og dermed frem
står produsenten, ifølge Marx, som "kombinasjonen av samfunns
messig virksomhet".18 Det er denne tankegangen som danner ba
sis for begrepet "totalarbeider", som Ebbing benytter i dette 
nummer av Vardøger. Totalarbeideren kan ut fra dette ikke 
omfatte bare det som er produktivt fra kapitalistisk synspunkt. 
Totalarbeideren må derimot sees ut ifra et begrep om egentlig 
rikdom og egentlig produktivitet. I en slik betraktning må 
bruksverdien, dvs. hva som blir produsert eller hvilke tjenes
ter som blir ytet, komme avgjørende inn i bildet. Totalarbei
deren kan med andre ord godt omfatte arbeidere som fra kapita
listisk synspunkt ikke er produktive, men som fra et sosialis
tisk synspunkt gjør et arbeid som er nødvendig. Betydelige 
deler av "mellomlagene", f.eks. lærere og helsearbeidere, vil 
dermed komme inn under denne kategorien, noe Ebbing også synes 
å mene. (Jfr. "Planøkonomi", s. 173 - 174.)
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I et samfunn hvor en betydelig del av merproduktet ikke kan 
anvendes kapitalistisk (i siste instans på grunn av profitt- 
råtens tendensielle fall), vil det med nødvendighet bli et 
politisk spørsmål hvordan dette merproduktet skal anvendes.
I utgangspunktet står sjølsagt de eiendomsbesittende klassene 
sterkt når det gjelder å bestemme denne anvendelsen. Men 
etter hvert som det blir tydelig at samfunriets egentlige rik
dom ikke lenger adekvat kan uttrykkes gjennom kapitalismens 
verdikategorier, men fremstår som totaliteten av produktive 
individer som sådan, blir en vilkårlig og sløsende anvendelse 
av dette ikke-kapitaliserbare merproduktet urimelig i de ikke- 
besittende klassenes øyne. I et samfunn hvor arbeiderklassen 
og arbeiderbevegelsen har vokst seg sterk og hvor det er etab
lert et politisk demokrati, vil kampen om anvendelsen av dette 
merproduktet bli akutt. Den moderne velferdsstat må ansees 
som et resultat av en slik klassekamp. Velferdsstaten sikrer 
en minimumslevestandard og en økt kvalifisering av arbeids
krafta. Dermed bidrar den til en rikdoms- og produktivitets
utvikling som overgår det kapitalismen kan absorbere og uthulei 
på den måten kapitalismen innenfra. Klassekampen endrer også 
det ideologiske klimaet i samfunnet. Kapitalistklassen blir 
mer og mer tvunget til å legitimere sin produksjon med allmenne 
samfunnsmessige målsettinger.19 Som følge av den økonomiske 
utviklinga åpner det seg et gap mellom en rent økonomisk (ver- 
dimessig) og en velferdsmessig betraktning. Den velferdsmes-- 
sige betraktning vinner i løpet av det 20. århundre stadig inn
på den verdimessige.20 Kampen mellom bruksverdien og profitter 
som prinsipp for økonomien, henger sammen med at kapitalismens 
organisasjonsprinsipp i stadig mindre grad er egnet til å frem
bringe den rikdom som er mulig å frembringe. Av disse grunner 
er det en nær sammenheng mellom økonomisk, politisk-parlamen- 
tarisk og ideologisk kamp i seinkapitalismen. Elementene til 
et nytt og mer fornuftig samfunn begynner alt å bryte seg frem 
gjennom denne politiske, økonomiske og ideologiske kampen. At 
en betydelig del av samfunnets merprodukt via skattesystemet 
i dag blir disponert av statlige institusjoner er et uttrykk 
for denne utviklinga.21 Kampen om hvordan merproduktet skal 
disponeres - til fordel for eiendomsbesitterne eller det jevne 
arbeidende folk - blir dermed nødvendigvis en kamp om innflyt
else over og posisjoner i statsapparatet. Sjøl om den private 
eiendomsrett består som juridisk institusjon, så blir kapita
lens reelle spillerom sterkt svekket i løpet av denne utvik
linga.22 Som sagt skyldes dette de indre motsetningene i ka
pitalen sjøl, men om disse motsetningene skal utnyttes til å 
få igang en sosialistisk utvikling er avhengig av en sterk ar
beiderbevegelse. Hvorvidt en slik utvikling foregår som re
form eller revolusjon, er ikke et avgjørende spørsmål. Det er 
et spørsmål om hvilke former klassekampen utkjempes i. I Norge
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foregår det uten tvil en gradvis utvikling i positiv retning - 
som imidlertid kan oppleve tilbakeslag dersom arbeiderbevegel
sen og andre progressive politiske krefter svekkes. Sjøl om 
det skjer en gradvis reformutvikling, så er spørsmålet om ka
pitalismen helt kan overvinnes et klassekampspørsmål.

DEMOKRATI OG STATSUTVIKLING

Også Ebbing snakker om nødvendigheten av en politisk mobili
sering for å motvirke splittelsen i arbeiderklassen. ("Plan
økonomi", s. 191.) Men Ebbing er i denne forbindelse for en
sidig innrettet mot industriarbeidsplassene og tillitsmanns- 
sjiktet (hvis uavhengige stilling og positive utviklingsmulig
heter han overdriver). Ebbing ser ikke hvor viktig det er å 
mobilisere politisk rundt krav som ikke bare uttrykker indust
riarbeidernes interesser, men interessene til alle arbeider- 
grupper, inklusive "mellomlagene". I stedet har Ebbing en 
tendens til å fremstille mellomlagene som en tvilsom gruppe 
fordi de er ansatt i stats- og kommunesektoren. Denne tilknyt- 
ninga til staten blir ut fra Ebbings statsoppfatning, avgjør
ende for den negative bedømmingen. Feilen som her gjøres, 
bunner i at staten sees på som et hinder for en sosialistisk 
utvikling, og at den politiske mobilisering må skape "egne 
maktorganer utenfor den kapitalistiske statsmakt", som Ebbing 
sier det. ("Klassekompromiss", s. 76). Den grunnleggende feil 
er altså at Ebbing ikke ser at klassekampen også bidrar til å 
omforme staten, og at alliansen mellom stat og arbeiderbeveg
else er nødvendig for å svekke og nøytralisere kapitalistklas- 
sen.23 Det er borgerskapet og ikke arbeiderklassen som har 
mest grunn til å frykte staten. Dette demonstreres da også 
daglig gjennom borgerskapets og småborgerskapets statsskrekk.

Betingelsen for å endre dette nære forhold mellom stat og ar
beiderbevegelse er etter min mening en politisk kontrarevolu
sjon. Denne må angripe det politiske system som finnes i Vest- 
Europa, noe som bare kan skje gjennom en fascistisk eller annen 
høyreekstremistisk massemobilisering. Ennå er det ingen tegn 
som tyder på at betydelige deler av borgerskapet har tenkt å gå 
denne vei. Hitler-fascismens sammenbrudd gjennom den 2. ver
denskrig og de revolusjonære effektene av denne krigen er i så 
måte ennå en effektiv varselklokke i borgerskapets sinn.

De første kimene til velferdsstaten går tilbake til forrige år
hundres begrensning av arbeidsdagen, fabrikklovgivning etc.
Marx hyllet kampen for begrensningen av arbeidsdagen som en 
seier for "arbeiderklassens politiske økonomi", dvs. prinsippet 
om "kontroll av den sosiale produksjon gjennom sosial innsikt 
og omsorg". Opp mot dette prinsipp sto det blinde herredømmet
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til borgerskapets politiske Økonomi. "Det store stridsspørs
mål" var kampen mellom disse to prinsipper.24 Hva Marx her 
sier, er altså at borgerskapets politiske økonomi ikke på noen 
måte er enerådende i et kapitalistisk samfunn - det er ikke slik 
at en klasses interesser nødvendigvis må dominere hele samfun
net. Det finnes ingen slik systemrasjonalitet. Hva Marx1 
kommentarer til begrensningen av arbeidsdagen og ligende temaer 
for øvrig viser, er at statsapparatet som følge av arbeider
klassens innflytelse kan gjennomføre en politikk i det arbei
dende folkets interesser. Gjennom at arbeiderbevegelsen i det 
20. århundre blir en mektig organisert faktor (i motsetning 
til forrige århundre) og gjennom utviklinga av demokrati og 
allmenn stemmerett, legges grunnlaget for en mer direkte inn
flytelse på statsapparatet. Gjennom denne innflytelsen modi
fiseres også selve staten.

Den eksisterende velferdsstaten vokser frem gjennom denne pro
sessen. Som sagt kan den bare effektivt bekjempes gjennom en 
politisk kontrarevolusjon. Men dette perspektivet betyr i mot
setning til Ebbings, at det nåværende parlamentariske demokrati 
ikke er et problem for arbeiderbevegelsen, slik han hevder, men 
heller et problem for de herskende. Og det er et av de svak
este og betenkeligste punkter ved Ebbings analyser: at han ikke 
innser at det politiske demokratiet er en vesentlig og nødven
dig del av arbeiderbevegelsens fremmarsj i dette århundret, men 
i stedet diskrediterer demokratiet som "borgerlig demokrati".

SOSIALISMENS POLITISKE SYSTEM

Hva slags politisk system Ebbing går inn for, forblir etter to 
omfattende artikler nærmest en hemmelighet. Men dersom jeg 
forstår hans antydninger rett, dreier det seg om et rådssystem, 
et system som bygger på planøkonomi og som ifølge Ebbing for
utsetter "en helt ny form for enhet mellom politisk og økono
misk makt." ("Planøkonomi", s.174.) Etter min mening tenker 
Ebbing denne "enheten" ved å redusere det politiske til det 
økonomiske. Den politiske makta han tenker seg, er ensidig 
tenkt ut fra produksjonen og bedriftene. Bare de grupper som 
"omfattes av planen" synes å få tildelt demokratiske rettig
heter i Ebbings system. Hvor omfattende denne gruppa er, blir 
for øvrig også uklart (det synes i alle fall klart at den om
fatter en del av det som vanligvis kalles "mellomlag", jfr. 
"Planøkonomi", s.173.) Ebbing sier helt klart at arbeiderklas
sen "må være politisk alliert med alle de andre arbeidergrupper 
som omfattes av planen og som er nødvendige for at planforholdet 
skal fungere." ("Planøkonomi", s.173.) Dette innebærer altså 
at arbeiderklassen må inngå i en allianse med mellomlagene, et 
syn hans første artikkel (i Vardøger nr. 11) faktisk er rettet
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imot. Heller ikke for Ebbing er en sosialistisk strategi mu
lig uten mellomlagene.

På den ene side får altså Ebbing problemer med motsetningen 
mellom ulike grupper som står innafor planen, Hvordan kan 
disse motsetningene i det hele tatt løses uten sentrale repre
sentative institusjoner? Hvordan overvinne den bedrifts- og 
bransjemessige egoisme som nødvendigvis vil utvikles når det 
ensidig satses på en strategi som "holder sin forbindelse til
bake til den enkelte arbeidsplass." ("Planøkonomi", s.188.)
På den annen side oppstår kanskje enda større problemer: nem
lig de interesser og perspektiver som ikke vil være represen
tert i et slikt politisk system. Massenes interesser som kon
sumenter, behovet for en sosialistisk kulturpolitikk, en so
sialistisk" utenrikspolitikk osv. - hvordan kan dette ivaretaes 
ut fra arbeidsplassens perspektiv? Ut fra det kapitalistiske 
samfunns erfaringer er det i alle fall lite som tyder på at 
bedriftsperspektivet alene er tilstrekkelig for å skape en 
løsning på slike problemer. Ebbings økonomistiske syn på so
sialismens politiske system inneholder med andre ord en god 
slump av den samme idealisme som han er så ivrig til å anklage 
andre for. Og i tillegg: Hvordan skal prosessen med å frata 
de grupper som står utafor planen deres politiske rettigheter 
gå for seg? Dette vil altså gjelde en stor gruppe mennesker 
som ikke står i produktivt arbeid av ulike grunner. Stiller 
vi slike spørsmål - og jeg mener det er fullt berettiget når 
Ebbing begir seg inn på refleksjoner omkring disse tingene - 
blir det tydelig at denne strategien både er feilaktig og 
utopisk. Det er nemlig verken realistisk eller ønskelig å 
oppheve systemet med allmenn stemmerett og øvrige demokratiske 
rettigheter. Tvert om er det sosialismens politiske målsett
ing å gjøre de demokratiske rettighetene reelle ved å trekke 
så mange som mulig med i avgjørelsesprosessen.

Ut fra denne tankegangen er det forståelig at Ebbing ikke inn
ser at det politiske system under sosialismen må bestå av rep
resentative institusjoner basert på allmenn stemmerett, og der 
ulike politiske partier konkurrerer om oppslutning. Man kan 
naturligvis skjelle ut dette systemet som "borgerlig", "parla
mentarisk" osv. Så vidt jeg kan se, finnes det ikke noe alter
nativ til dette systemet dersom de grunnleggende prinsipper om 
organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og allmenn stemmerett skal 
bestå. En "sosialisme" som forutsetter en innskrenkning av 
slike rettigheter, har diskreditert seg alt i utgangspunktet.

IDEOLOGI OG FAGBEVEGELSE

Ebbings økonomistiske syn på politikken under de nåværende sam
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funnsforhold, får altså betydning for hans syn på sosialismens 
politiske struktur. Hva som skjer på det politisk-parlamen- 
tariske nivå er egentlig uvesentlig, noe som ikke angår arbei
derklassen, mener Ebbing. Dette kommer frem i dette nr. av 
Vardøger. Her sier han at når den faglige politikken er ut
gangspunktet, springer problemene "ut av rent ’praktiske’ for
hold og rammer sosialister og høyrefolk mellom de ansatte på 
lik linje. De har ikke med ’verdensanskuelsen’ å gjøre. De 
forlanger ’løsninger’ ... slik at ideologisk utenomsnakk forbyr 
seg selv. Dette til forskjell fra de parlamentariske sammen
hengene og den offentlige debatt i massemedia som gjennom sin . 
indirekte tilknytning til de økonomiske og sosiale problemene 
blir til slagmarker for konfrontasjoner mellom partiprogrammer, 
livssyn og politiske ideologier." ("Planøkonomi", s. 188.)

Sitatet ovenfor er meget representativt for Ebbings tanker om
kring fagbevegelse og sosialistisk strategi. Det inneholder 
ikke bare hans generelle undervurdering av politiske og ideo
logiske forholds generelle betydning, men også ganske spesielt 
forsøk på å overse at arbeiderklassen også har en politisk og 
ideologisk eksistens, ikke bare en økonomisk. Det er bare i 
Ebbings eget verdensbilde, i hans egen økonomistiske ideologic 
det er slik at det han omtaler som "ideologisk utenomsnakk"
(som om ideologien er noe ytre som kan fjernes ved en viljes- 
beslutning) er forbeholdt mellomlagene - ganske spesielt SV- 
akademikere som diskuterer "sosialisme på norsk".

I sitatet ovenfor synes Ebbing å ha en "nøytral" fagforenings- 
politikk i tankene, hvor høyrefolk og sosialister samarbeider 
i skjønn forening - uavhengig av "verdensanskuelser". Og vel 
,å merke er ikke dette bare en beskrivelse av vanlig fagfore- 
ningsaktivitet, men et helt sentralt ledd i Ebbings sosialisme- 
strategi. Men sjøl om det bare var det første, overser denne 
tankegangen noe viktig: Nemlig at selv den mest normale og 
rutinemessige faglige virksomhet er basert på visse ideologier 
og verdier knyttet til arbeiderbevegelsen, f.eks. solidaritets
prinsippet.25 Dette er naturligvis Ebbing klar over. Uenig
heten tror jeg dreier seg om hvilken rolle den politiske og 
ideologiske mobilisering skal ha i fagbevegelsen i åra som 
kommer. En slik mobilisering og skolering er i dag mer enn 
noensinne helt sentral fordi den "naturlige" solidaritet som 
sprang frem av den tradisjonelle faglige kamp, er i ferd med å 
bli fullstendig undergravd i dagens norske kapitalisme. Det 
som skjer er at den "gamle" arbeiderklasse som var relativt 
homogen, som følge av krisa og den økonomiske omstruktureringen 
etter hvert blir erstattet av en ny og innbyrdes langt mer 
differensiert arbeiderklasse.26 I denne "moderne" arbeider
klassen - hvor forskjellene i levestandard og arbeidssituasjon
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er enorme, finnes det ingen "naturlig” solidaritet - enn si 
sosialistisk holdning - som springer ut av interessekampen 
alene. Mer enn noensinne er det etter min mening sant at in- 
teressekravene og den faglige kampen i seg sjøl ikke skaper 
noen sosialistisk bevegelse. Ebbings holdning om at verdens
anskuelser og "ideologisk utenomsnakk" er noe som hører hjemme 
i mellomlagene og på Stortinget, er etter mitt syn en hemsko 
for en slik politisk og ideologisk mobilisering.

SOSIALDEMOKRATIET MELLOM STATEN 06 ARBEIDERKLASSEN

Mot slutten av denne artikkelen skal jeg gå inn på Ebbings be
handling av sosialdemokratiet og fagbevegelsen, som jo er sen
trale temaer i begge hans artikler.

Det er et meget viktig ledd i Ebbings argumentasjon at verken 
Arbeiderpartiet eller andre politiske partier (og heller ikke 
LO-ledelsen) er arbeiderklassens talsmenn innen det politiske 
og statlige systemet. Ved å betone dette, blir det mulig å 
fremstille klassen som "rein og rød" ubesudlet av parlamenta
risk partivesen. Arbeiderklassen er så og si en "politikk- 
løs" klasse som er satt til side og ikke har noen del i det 
bestående samfunn. I denne sammenheng må vi se polemikken mot 
begrepet "samfunnssolidaritet", som Ebbing ser som en falsk in
tegrering av klassen i samfunnet. Begrepet erstattes derfor 
med "klassesolidaritet". På basis av en slik konsepsjon, blir 
det forståelig at Ebbing ser utveien av dagens uføre i en ren 
arbeider-bevegelse på faglig-politisk grunnlag.

Denne arbeiderismen minner faktisk litt om visse teorier som 
AKP, KA og andre fremsetter med jevne mellomrom, selv om Ebbing 
beveger seg på et mer subtilt nivå i argumentasjonen. Tesen 
går ut på at arbeiderklassen "egentlig" er noe helt annet enn 
det som kommer til uttrykk. Det som kommer til uttrykk, kommer 
til uttrykk som ideologier og politikker, og det er formidlet 
gjennom apparatene og institusjonene. Det kommer med andre ord 
til uttrykk på det politiske og offentlige plan. Men politik
ken, ideologien og offentlighetens verden er ikke den "egent
lige" verden. I denne uegentlige verden er ikke arbeiderklas
sen selv til stede, men blir bare representert^ og de som re
presenterer, manipulerer og fordreier arbeidernes egentlige 
vilje. Arbeiderklassen treffer man imidlertid i den virkelige 
verden, økonomiens verden. Arbeiderklassens "egentlige" eksi
stens finnes bare på økonomiens område. Dette er grunndogmet 
i økonomismen^ og ved hjelp av et slikt dogme greier AKP, KA 
etc. å opprettholde sitt selvbedrag om at det er de som "egent
lig" uttrykker arbeidernes interesser, og drømmene om de selv
stendige arbeiderkamper utenfor apparatene og institusjonene.
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Det er ikke min mening å identifisere Ebbings posisjon med små 
politiske sekters. Saken er heller den at en økonomistisk 
tankegang er mer eller mindre utbredt blant venstresosialister 
generelt. Ja, også borgerskapets dominerende ideologi er øko- 
nomistisk. Alle ideologer som primært oppfatter seg som rep
resentant for en av de to hovedklassene, har en tendens mot 
økonomisme. De setter økonomien lik "virkeligheten"; alle 
andre fenomener blir så - dersom analysen er subtil nok, slik 
den er hos Ebbing - presentert som formidlingssammenhenger i 
forhold til det økonomiske. Bruken av ordet "virkeligheten" 
i det følgende sitat, achskueliggjør denne form for økonomisme: 
"Impulsene fra virkeligheten blir kanalisert inn i partiets 
apparat gjennom statsapparatet (...) Premissleverandør til stats
apparatet er på sin side først og fremst næringsorganisasjon 
nene, og i mindre grad fagbevegelsen." (Ebbing: "Klassekompro- 
miss", s. 69-70). Ut fra denne tankegang står partisystemet 
og statsapparatet utafor virkeligheten - stat og politikk er 
bare avledede uttrykk for økonomien. Dette fører i neste om
gang til konklusjonen at den kapitaleiende klassen har makta 
over statsapparatet, som igjen nødvendigvis medfører at det 
partiet som sitter riled regjeringsmakta - DNA - ivaretar borger
skapets og ikke arbeiderklassens interesser. Denne tanken ut
trykker Ebbing når han sier at sosialdemokratiet i Skandinavia 
er et vitnesbyrd om at "kapitalkreftenes interesser - under 
visse historiske forhold og gjennom en del kompromisser - best 
kan ivaretaes på det politiske området ved at massepartier ut^ 
gått av arbeiderklassen får ansvatet for å administrere hel
heten1 gjennom statsapparatet.0 ("Klassekompromiss", s. 63).
Her kommer en instrumentell og økonomistisk tankegang frem; 
staten og DNA er et redskap for kapitalen. Tydeligst er dette 
uttrykt gjennom ordene "får ansvaret for å administrere"...

BORGERSKAPET

Det var et borgerskap i dyp indre krise og en organisatorisk 
samlet arbeiderbevegelse som var og er bakgrunnen for DNAs re
gjeringsposisjon. Det trengs ingen subtile forklaringer som at 
DNA "egentlig" best tjener kapitalens interesser. Alle opp
fatninger av staten og det regjeringsbærende parti som red
skaper for borgerskapet (som den Økonomisk besittende klasse), 
henger nært sammen med et falskt bilde av borgerskapet, nemlig 
som en fullstendig enhetlig klasse, med en adekvat "vitenskape
lig" klassebevissthet - en klasse som i kraft av sin økonomiske 
makt er i stand til å strukturere hele samfunnet etter sine 
interesser. En slik oppfatning tar verken hensyn til borger
skapets indre splittelse og ideologiske forvirring (borger
skapet er f.eks. - liksom deler av arbeiderklassen og venstre
sida - ideologiske fanger av sin egen økonomisme) eller til at
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samfunnet og staten er et resultat av klassekamp. Ebbings ana
lyser ville ha stått sterkere dersom han klarere hadde trukket 
en grenselinje overfor en slik feilaktig oppfatning av borger
skapet. Det har han ikke gjort - tvert imot er det også andre 
utsagn enn det vi har sitert ovenfor som inneholder feilaktige 
tendenser. Hele hans analyse bygger nemlig på den stilltiende 
forutsetning at borgerskapet er politisk sterkt nok til å styre 
en sosialdemokratisk regjert stat. Hvordan denne styring kon
kret foregår,' sies det lite om. Hva Ebbing her Ikke seriøst 
vurderer - og som marxister vanligvis har vanskelig for å ta 
opp til vurdering - er hvorvidt et sosialdemokratisk regjert 
statsapparat kan innvirke på borgerskapet som klasse og even
tuelt svekke denne klassen politisk og økonomisk. Det synes 
for Ebbing gitt at den uavhengige størrelse alltid må være 
borgerskapet som politisk og økonomisk herskende klasse.

Når Ebbing på den annen side betoner statens kompromisskarak
ter , viser det seg et annet bilde av stat og samfunn. DNA 
blir i denne sammenheng ikke primært et redskap for borger
skapet som "får ansvaret for å administrere" "systemet", men 
derimot "et samlingspunkt for ulike klasseinteresser" ("Klasse- 
kompromiss", s. 52). Eller som det også sies: "Arbeiderklas
sen har på sin side hatt en kanal for en viss progressiv re
formpolitikk i DNA." ("Klassekompromiss", s. 50). Samtidig 
er det jo hele poenget til Ebbing at Arbeiderpartiet i og med 
overtakelsen av regjeringsmakta i 1935, etter hvert blir et 
parti som fungerer ut fra statsapparatets premisser ("stats- 
båret") og som medlemsmessig preges av statsansatte funksjo
nærer og mellomlag. Partiet mister altså forbindelsen til 
arbeiderklassen og til "massebevegelsen". Partiets politikk 
er årsak til passiviseringen: det skjer en "demobilisering i 
arbeiderklassen som følge av partiets stadig sterkere til
knytning til statsapparatet". ("Klassekompromiss", s. 71, min 
understrekning).

Ifølge Ebbing har sosialdemokratiet ført en demobiliserings- 
politikk overfor arbeiderklassen i etterkrigstida. Det nye 
med slutten av 70-tallet er imidlertid at de økonomiske mulig
heter for reformer som fortsatt kan binde arbeiderne til DNA, 
definitivt er oppbrukte. Ebbing mener altså at bruddet mellom 
sosialdemokrati og faglig tillitsmannssj ikt nå kommer fordi DNA "av 
økonomiske grunner ikke lenger kan føre en sosialdemokratisk 
politikk". ("Planøkonomi", s.196.) Om ikke motstanden mot so
sialdemokratiet tidligere hadde gjort seg gjeldende, skulle 
det i alle fall i dagens situasjon - gitt at disse premissene 
er riktige - vise seg en meget tydelig og sterk motstand fra 
tillitsmannssjikt og arbeiderklasse mot DNAs politikk. Selv 
om det i lang tid har vært tilløp til motstand mot DNA-poli-
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tikken i fagbevegelsen (slike tilløp har eksistert i hete 
etterkrigstida), er det ikke grunnlag for å si at dette er en 
tydelig og sterk opposisjon. Mitt poeng er at den ikke alene 
er nok til å true DNAs hegemoni fra venstre. I den grad hege
moniet trues, er trusselen en høyreorientert oppløsning av 
elementær klassesolidariet i grunnplanet av arbeiderklassen.

ET FREMTIDSPERSPEKTIV

Faren for arbeiderbevegelsens kampkraft i dag består ikke i at 
arbeiderbevegelsen integreres i statsapparatet. For dette be
tyr ikke bare en ansvarliggjøring av arbeiderbevegelsen, men 
også at selve statsapparatet utvikles i progressiv retning. 
Venstresosialister har sett seg ensidig blind på det første 
aspekt - dette er også en feil Ebbing gjør. Faren for arbei
derbevegelsen består heller i at den tradisjonelle arbeider
bevegelsen så og si skal oppløses fra grunnplanet av, gjennom 
utviklinga av snever gruppe-egoisme og gjennom en ideologisk 
fordummelsesprosess som venstresosialister alltid har bekjem
pet, men som sosialdemokratiet først i løpet av 70-tallet tok 
kampen opp imot.

Fagbevegelsen gjennomgår en kritisk endringsprosess som er nød
vendig for at den fortsatt skal spille en viktig rolle. Tyngde
punktet i fagbevegelsen bør forskyves mot de store grupper av 
lavtlønte, herunder mange kvinner. Det er her kampen for egne 
krav og den felles kamp for et sosialistisk samfunn, lettest 
går hånd i hånd. Men denne endring krever også en endring i 
de tradisjonelle kampformer. Det blir mer og mer nødvendig å 
føre kampen over fra bedriftsplanet til det politiske og stat
lige plan. Det er nødvendig for disse underpriviligerte grup
per å ha støtte i statsapparatet for å nå frem i sin kamp.
Det samme gjelder den kampen de såkalte mellomlagene fører. 
Disse består for en stor del av ansatte i statlig og kommunal 
virksomhet, som f.eks. helse- og sosialsektoren. Kampen innen 
disse sektorer krever at man legitimerer politisk at det arbeid 
som utføres, er samfunnsmessig nyttig. I dette ligger både en 
kontrollmekanisme overfor snevre laugstendenser og grunnlaget 
for en politisk bevisstgjøringsprosess for de som er engasjert 
i kampen. Denne formen for politisert faglig kamp, vil etter 
hvert også smitte over på de høyproduktive private bedrifter. 
Statlig økonomisk aktivitet (forskningsorganisering, planleg
ging etc.) vil bli så omfattende at disse bedriftene blir mer 
og mer anvist på samarbeid med statsapparatet. Dermed vil også 
disse bedrifter få rettet kravet om samfunnsmessig nyttig inn
sats imot seg, noe som vil ha politiserende effekter. Det er 
de sivilisatoriske sidene ved kapitalismen selv som her, ifølge
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Marx, er i virksomhet. Den uhyre kompliserte og teknifiserte 
produksjonsprosess med tilhørende reproduksjon av arbeidskraft 
gjennom helsestell og skolevesen, fremtvinger en aktiv stat 
som under arbeiderbevegelsens ledelse kan bli en progressiv 
faktor i utviklinga. Motsetningen mellom privat eiendomsrett 
og den kompliserte produksjonsprosess skjerpes. Betydningen 
av den private eiendomsrett forsvinner sakte som i en tåke.
Av den forhenværende kapitalistklasse, fremstår en gruppe dyk
tige administratører av lokal bedriftseiendom.27 Sammen med 
fagforeningene danner disse en administrasjon innen bedriftene 
som styrer på det lokale plan. (Jfr. Skytøyen-komiteen). Ka
pitalen opphever seg selv som kapital innafor rammen av en 
stat som rent juridisk ikke har opphevet den private eiendoms
rett og som knapt behøver å gjøre det. Men den nye fare som 
stiger opp av dette system, er den allmenne byråkratisering 
både i bedriftene og i staten. Dette kan bare motvirkes gjen
nom en allmenn demokratisering av avgjørelsesprosessene. Noen 
endelig løsning vil her vanskelig kunne finnes - bare en sik
ring av at de grupper som til enhver tid blir degradert og 
underpriviligert som følge av samfunnsmessige endringer, har 
muligheten til på effektivt vis å fremme sine interesser gjen
nom demokratiske institusjoner.

NOTER

1) I en nylig publisert artikkel av Przeworski, "Material In
terest, Class Compromise and the Transition to Socialism''^ 
Politics and Society Vol. 10, 1980 s. 125-53, fremgår det • 
tydelig at den^ie pessimismen skyldes Przeworskis syn at 
kampen for rent "materielle behov" i seg sjøl ikke fører til 
sosialisme, men snarere til den reformismens krise som be
skrives i Vardøger-artikkelen. Przeworski reiser i denne 
sammenheng spørsmålet om hvorvidt nye behov som går utover 
det umiddelbart materielle - "radikale behov" kaller Prze
worski det - kan vise vei frem mot et sosialistisk samfunn. 
(Jfr. "Material Interest", s, 146ff.) Dermed tar han opp
et problem som jeg lenger ute i denne artikkelen vil komme 
inn på.

2) En teoretisk drøfting av forholdet politikk-økonomi som 
ligger nær opp til min posisjon i denne artikkelen finnes 
hos Ellen Meiksins Wood: "The Separation of the Economic 
and the Political in Capitalism", New Left Review Nr. 127, 
1981, s. 66-95.

2a)Den statlige inntektspolitikk, som er godt analysert av 
Ådne Cappelen i Vavdøgev 11^ s. 178-210, blir minst like 
sterkt angrepet av kapitalinteressene som i arbeiderbevegel
sen. Tidligere formann i NAF, Kåre Selvig, ga etter lønns
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oppgjøret i 1978 uttrykk for at en streik ikke ville vært 
noen ulykke fra Arbeidsgiverforeningens synspunkt* Dir. Egil 
Bakke i Industriforbundet krevde på et litt seinere tids
punkt inntektspolitikken "ut av statskassen", dvs. at par
tene i arbeidslivet skulle overlates til seg sjøl. (Aften
posten 12.12.1979). Dir. Ingvar Strøm i Den Norske Bank
forening går til angrep på statens bruk av lønnsoppgjørene 
i inntektsutjevnende retning og "uttrykker sterk skepsis over- 
over for de kombinerte oppgjør." (Aftenposten 29.4.1981). 
Endelig vet vi at Willoch-regjeringa i skrivende stund (no
vember 1981) har annonsert at den ikke vil blande seg inn i 
82-oppgjøret - et løfte det imidlertid ikke er gitt at re
gjeringa vil greie å holde. En generell kritikk av "politi
seringen" av økonomien til LOs og arbeiderklassens fordel, 
gir Joach. Holter, leder for Bedriftsutvikling A/S i Aften
posten 25.4.1981. Holter angriper her LO for å søke støtte 
for sine krav på det politiske plan i stedet for i forhand
linger med arbeidsgiverne. "Dette er muligens i god over
ensstemmelse med LOs linje i hele etterkrigstiden, hvor det 
primært er politikerne man har støttet seg til for å sikre 
sine medlemmer bedringer i levestandard, arbeidsvilkår og 
innflytelse." - Disse holdninger og utsagn er neppe uttrykk 
for noe skuespill, men heller et realistisk uttrykk både for 
statens betydning og for at staten i visse spørsmål fører en 
politikk i motsetning til borgerskapets interesser.

3) Jfr. Hans Ebbing: "Planøkonomi3 arbeidermakt og statskapital
isme" 3 s*171.) Ebbing går her til angrep på de planøkonomiske 
illusjonene og argumenterer for at markedet er den reelle 
"domstol". Planøkonomiske illusjoner eksisterer sikkert, 
men hva han helt glemmer, er at kapitalismens egen utvikling 
sjøl undergraver frikonkurransen og markedet som domstol.
Alt Marx snakker om*at kapitalismen .•■skaper monopolsituasjo
ner i visse bransjer "og frembringer derved statsinngrep",
at den berømte konkurransens "frihet" demonstrerer sin "skan
daløse bankerott" og at aksjeselskapet er å betrakte som en 
"samfunnskapital" som betyr "opphevingen av kapitalen som 
privateiendom innenfor grensene av den kapitalistiske pro
duksjonsmåten." (K. Marx: Das Kapital Bd. III, Berlin 1966, 
s. 454, 453 og 452.) Det at kapitalismen som følge av sin 
egen immanente tendens vokser seg utover seg sjøl og under
graver seg sjøl gjennom sin enorme suksess - dette er etter 
min mening den viktigste årsak til at markedet delvis sjal
tes ut som domstol - til fordel for statlig inngrep.

4) Dette er alt belagt gjennom sitatet av Holter i note 2. I 
tillegg kommer det interessante forhold at det ikke alltid 
er staten/sosialdemokratiet som har presset på i retning av 
statlig styring, men det private næringsliv: "Arbeiderpar
tiet har aldri ønsket å overføre milliardbeløp til det pri
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vate næringsliv. Vi har gjort det av nødvendighet blant 
annet fordi bedriftsledere har stått i kø i Industridepar
tementet for å få hjelp” (Sekretær Ivar Leveraas i Aften
posten3 4.5.1981).

5) Jfr. Øystein Noreng: Staten^ oljen og sosialismen. (Inn- 
ledn. på "Sosialisme på norsk"-konferansen, april 1980 i 
Oslo.) Interessant i denne sammenheng er også K. Dahl: 
"Forhandlingsøkonomien presses frem i oljepolitikken”,
Norges Industri Nr. 12/1981, hvor det fremgår at de private 
norske selskapene Hydro og Saga, aksepterer prinsippet om 
at disponeringen av selskapenes overskudd skal gjøres i 
samråd med statlige myndigheter.

6) Skilnaden mellom stat og samfunn overtar Marx fra den po
litiske økonomien og fra Hegel. Den unge Marx (i Zur Kri- 
tik des hegelschen Staatsrechts^ 1843), snur Hegels stat- 
samfunn-modell på hodet og hevder at staten bare er et 
uvesentlig og fremmedgjort uttrykk for samfunnet, dvs. for 
økonomien. Gjennom sine seinere arbeider korrigerer imid
lertid Marx dette synet. Dette er f.eks. tydelig i analy
sen av den franske stat i Louis Napoleons 18. Brumaire 
(1852) og i analysen av Pariskommunen. Staten blir her 
sett på som en sjølstendig makt som opptrer uavhengig av 
klassene. I dette ligger implisitt en kritikk av samfunnet 
som nøytral sfære uformidlet med staten. For en lesverdig 
ikke-marxistisk kritikk av skillet mellom stat og samfunn 
se Carl Schmitt: Der Begriff des Politisaken2. oppi.
Berlin 1963.

7) Staten er en sjølstendig makt og derfor ikke bare et "for
hold” mellom klassene som "slår inn i den (staten) og for
mer den gjennom kompromisspolitikken", slik Ebbing hevder 
("Klassekompromiss", s. 52).

8) Jfr. Marx: "Kritik des Gothaer Programms", Marx-Engels- 
Werke, Bd. 19, s. 22-23.

9) Særlig gjelder dette konflikter på det internasjonale plan, 
krig-fred-problematikken f.eks.5 men også konflikter innen 
kulturens og "hverdagslivets" områder (familie, seksualitet, 
ungdom etc.)

10) Marx mente at et stadig økende merprodukt tillot at antallet 
arbeidere som ikke var direkte engasjert i vareproduksjon, 
økte. Jfr. Theorien uber den Mehrwert II_, MEW Bd. 26.2, 
s. 474-75. Se også Das Kapital> Bd. I, Berlin 1968, s. 469, 
hvor det snakkes om at en "stadig større del av arbeider
klassen" anvendes uproduktivt. Gjennom den seinere vel
ferdsstat og på bakgrunn av klassekompromisset anvendes i 
alle fall en del av denne "overskudds-arbeiderklassen" på 
en måte som er en fordel for det arbeidende folk (helsevesen, 
utdanning osv.).
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11) Offentligheten omkring "vold i ekteskapet" betyr f.eks. 
økt tendens til at konflikter innen familien løses gjennom
statlig innblanding via det juridiske apparatet. Staten 
er med andre ord til stede sjøl innafor de mest intime og 
"private" sfærer: familien og seksualiteten.

12) Behov kan altså ikke oppfattes som'noe statisk og gitt en 
gang for alle. Nettopp derfor kan heller ikk$ den borger
lige økonomiens homo economicus, med sin evige trang til
å maksimere profitt eller eventuelt "nytte", aksepteres.
Hos Hegel (i Rettsfilosofien) og hos Marx (i Grundrisse) 3 
finnes derimot grunnlaget for en historisk-relativ teori 
om behov og produksjonen av behov.

13) Marx: Grundrisse der Kritik der politisaken Oekonomie3 
Berlin 1953, s. 75.

14) går ut.
15) Grundrisse3 s. 387.
16) Grundrisse3 s. 440.
17) Grundrisse3 s. 596.
18) Grundrisse 3 s. 598.
19) Jfr. dir. Pål Kraby: "Sosialt ansvar preger N.A.F.", Aften

posten3 2.5.1981.
20) Jfr. den lesverdige fremstillingen av denne utviklinga hos 

E.H. Carr: Conditions of Feaoe3 London 1942, s. 67ff.
21) Noe som klart fremgår av den økonomiske analysen hos Cap- 

pelen/Hellesøy: "Strukturelle endringer i norsk økonomi 
etter krigen", Vardøger 113 s. 144ff.

22) Om eiendomsbegrepets utvikling under kapitalismen, se C.B. 
Macpherson: "Capitalism and the Changing Concept of Pro
perty, i: Feudalism3 Capitalism and Beyond3 ed. Kamenka & 
Neale, London 1975, s. 104ff.

23) Grunnleggende for hele mitt resonnement, men som jeg ikke 
kan gå nærmere inn på her, er at staten ikke nødvendigvis 
må være undertrykkelsesinstrument, men også kan være en 
organisasjon som hindrer undertrykking. Staten har så av
gjort en sivilisatorisk side også. For en drøfting av 
dette problemet, se Hans Kelsen: "Sozialismus und Staat", 
Araiv fur die Gesahiahte des Sozialismus und der Arbeiter- 
bewegung Bd. IX, 1921, s. Iff. og Kelsen: Demokratie und 
Sozialismus3 Wien 1967.

24) Marx: Inaguraladresse der Intemationalen Arbeiter-Asso- 
ziation3 MEW Bd. 16, s. 11.

25) De mest fornuftige innen Arbeiderpartiet har forstått be
tydningen av den ideologiske og politiske kampen innen ar
beiderklassen og fagbevegelsen atskillig bedre enn Ebbing.
I en kronikk av Reiulf Steen i Dagbladet for 20.11.1981, 
sto følgende å lese: "Da jeg begynte i arbeiderbevegelsen 
i siste halvpart av 40-årene, hadde vi fagforeningskampen 
mellom sosialdemokrater og kommunister. Siden hadde vi
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kampen mellom sosialdemokrater, SFere og SVere. Ofte var 
det en vond kamp fordi den kjentes som en familiekamp. Det 
var likevel ikke en kamp som rokket ved våre - ved de so
sialistiske bastioner, - Men så, uforberedt, som et ryst
ende sjokk, opplever vi innenfor bedriftsklubber og fag
foreninger ikke bare Høyre, men Fremskrittspartiets vamle 
skvulp av fordekt rasisme, parfymert egoisme og primitive 
verdigrunnlag. Det ytterste Høyre ... slår i dag sine spett 
inn i solidaritetens byggverk. Og det gjør de delvis innen
fra I"

26) Mens de store bedriftene* i de større norske byene i løpet 
av 70-tallet har fått redusert sin andel av antallet in- 
dustrisysselsatte, har mindre bedrifter i områder som ikke 
tilhører arbeiderbevegelsens sterkeste områder, f,eks. 
Sør-Vestlandet, både økt absolutt og i relativ andel av 
total industrisysselsetting. En interessant analyse av 
disse forhold er gjort av P. Osland: "Klar regional desent
ralisering av Industrien i 70-årene", Norges Industri
Nr. 12/1981.

27) Jfr. Marx: Das Kapital Bd. III, s. 401 som hevder at sam- 
funnsmessiggjøringa av kapitalen fører til at bedriftene 
mer og mer ledes av "funksjonærer" og at kapitalistene 
forsvinner fra produksjonsprosessen "som overflødige per
soner ."
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