Perry Anderson:
SOSIALDEMOKRATIET PA 80-TALLET

Innenfor den utviklede kapitalistiske verden har Vest-Europa helt
siden århundreskiftet vært preget av betydningsfulle sosialdemo
kratiske bevegelser. Det moderne sosialdemokratiet ble født her,
og det har ikke i særlig grad greid å spre seg utenfor sine
opprinnelige hjemland. De nordamerikanske og japanske sam
funnene har - til tross for viktige eksempler på militante arbei
deraksjoner og sosialistisk organisering - ikke frambrakt bevegel
ser med sammenliknbar styrke eller stabilitet. I fire tiår har stor
industriens regjeringer hersket forholdsvis uhemmet og uten å
møte særlige restriksjoner i Washington eller Tokyo. I samme
periode har ikke en eneste Vest-Europeisk hovedstad vært uten
erfaring med en eller annen form for sosialdemokratisk regjering
eller koalisjon. Ofte har slike partier sittet ved makten i lange
perioder og proklamert sine bestrebelser på innfri arbeiderklas
sens interesser. Denne forskjellen er et av de mest iøyenfallende
og velkjente trekk ved de politiske forholdene under etterkrigs
tidens imperialisme.
Hovedlinjer i det nordeuropeiske sosialdemokratiets historie

Men det har skjedd store forandringer innen Vest-Europeisk
sosialdemokrati de siste årene. Disse endringene har reflektert
forskyvninger i den internasjonale kapitalakkumulasjonen og i
forholdet mellom klassekreftene i hele den avanserte kapitalismen.
Både sosialdemokratiets funksjon og bevegelsens relative styrke i
de enkelte land er blitt forandret i den Gamle Verden. For å
forstå disse transformasjonene er det nødvendig å kaste et blikk
på det europeiske sosialdemokratiets historie. Denne bevegelsen
har hatt sine klassiske hjemland i Vest-Europas nordlige sone. I
verdensmålestokk har den Andre Internasjonalens massepartier
hatt sin lengste kontinuerlige historie i Skandinavia, England,
Nederland og i de tysktalende landene. Der har de sittet lengst
ved makten, og der har de fått igjennom den mest omfattende
lovgivningen.
Det er ikke vanskelig å finne grunnene til denne nordlige ledelse.
Det klassiske sosialdemokratiet blomstret i de økonomisk mest
avanserte og velstående landene på kontinentet. England, Belgia
og Tyskland - i den rekkefølgen - sto for den mest suksessrike
5

industrialiseringen i Europa på 1800-tallet. Østerrike, Skandinavia
og Nederlandene ble deres priviligerte periferi. I disse landene
var arbeiderklassen enten industrielt sterkere og mer tallrik enn
noe annet sted, som i England, Belgia, Tyskland eller Østerrike,
eller den hadde fordelen av gunstige sosiale allianser med mas
sene av uavhengige småbonder på landsbygda. Dette var det
typiske mønstret i Skandinavia.
I disse omgivelsene vant det nordlige sosialdemokratiet tidlig sine
første valgseire. Det er nå om lag 80 år siden første gang et
parti tilknyttet den Andre Internasjonale vant flertall, i Finland i
1907. Allerede få år senere var det tyske sosialdemokratiet Riks
dagens største parti. Første verdenskrig viste imidlertid med all
ønskelig tydelighet hvor langt det var fra en slik oppsamling av
stemmer - og av medlemmer, for den del - til å forberede angrep
mot kapitalmakten eller den borgerlige staten. De største partiene
i den Andre Internasjonalen samarbeidet med sine egne herskerklasser om en inter-imperialistisk massakre. Deretter gjorde de
alt de kunne for å avverge den etterfølgende sosial-revolusjonære
krisen. Den tok form av masseoppstander mot den Gamle Orden
som var rammet av dyp mistillit. Tysk og Østerriksk sosialdemo
krati gikk inn i regjeringsposisjoner for første gang i 1918-1919
som koalisjonspartnere med borgerlige partier, i felles bestrebel
ser på demme opp folkelig uro og stabilisere den parlamentariske
staten. Det engelske Labour-partiet viste seg tilsvarende forsiktig
og konstitusjonelt orientert da det et par år senere fikk sjansen
til å danne mindretallsregjering. Det samme skjedde med de
svenske sosialdemokratiske lederne under den spente politiske
krisen i Sverige etter krigen. De nordlige sosialdemokratienes
inntreden i regjeringsposisjon ga dem hovedsaklig en rolle som en
slags nød-støtdempere i den store europeiske turbulens som
oppsto i kjølvannet av våpenstillstanden i 1918.
I løpet av disse årene ble de mest militante delene av arbeider
klassen i land etter land ytterligere radikalisert. De vendte bort
fra den Andre og gikk over til den Tredje Internasjonalen. Men
samtidig ble også tidligere passive eller uorganiserte arbeidergrupper politisert, og for det meste førte dette til en oppsvulming
av grunnplanet i fagbevegelsen og av sosialdemokratiets velgerbasis. De sosialdemokratiske partiene hadde mistet regjerings
makten med en gang de mer umiddelbare trusler mot kapitalens
politiske dominans like etter første verdenskrig var overvunnet.
Men mange av disse partiene fikk en ny sjanse da det økono
miske sammenbruddet rammet Europa på slutten av 1920-tallet.
Hvordan utnyttet de denne sjansen?
i
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Stort sett hadde de ingen ide om hva de skulle gjøre. Ingen av
dem gjorde forsøk på å nasjonalisere noe som helst. Noen prøvde
seg med mindre sosiale reformer, etter mønster av sosialforsikrings-liberalismen fra før første verdenskrig. Hovedsaklig
forsøkte de imidlertid - uten særlig hell - å tvinge i gjennom
nyklassisk ortodoksi i finanspolitikken. Snowden i England og
Hilferding i Tyskland var foregangsmenn i forsøkene på å sette
inn opprenskende doser av deflasjon for å forhindre at depre
sjonen spredde seg videre. Selv de engelske liberalerne - for ikke
snakke om nazistene - var modigere enn dette. Sverige igangsatte
riktignok - delvis uten at man var helt klar over det - en ukon
vensjonell politikk for forsvare sysselsetningen, men selv der var
det viktigste initiativet standard deflasjonspolitikk. Stilt overfor
århundrets mest katastrofale økonomiske krise hadde sosialdemo
kratiet som sådan simpelthen ingen egen politikk. Selv når det
bedømmes etter de mest moderate reformistiske kriterier, var
sosialdemokratiets rulleblad i mellomkrigstiden lite imponerende.
Det nordeuropeiske sosialdemokratiets gullalder i etterkrigstiden

Den annen verdenskrig forandret sosialdemokratiets stilling og
utsikter i Nord-Europa på to måter. For det første, og mest
grunnleggende, førte de verdensomspennende militære sammen
støtene til at keynesiansk økonomisk styring ble etablert i
kapitalismens sentrum. Det tredje riket hadde gått foran i den
praktiske iverksettelsen av Keynes’ doktriner ved sin gjenopp
rustning fram til krigen (til Keynes’ tilfredshet, åpent uttrykt i
den tyske utgaven av hans General Theory). Det engelske finans
departementet (Treasury), som tradisjonelt hadde vært verdens
mest sneversynte representant for nyklassisk stivsinn, konverterte
raskt til keynesianismen da tysk krigsmateriell begynte å nærme
seg kanalhavnene. Snart overgikk London selv Berlin når det
gjaldt dirigistisk mobilisering av alle ressurser og underskuddsbudsjettering for finansiere krigsengasjementet. Roosevelts
USA var, tross all retorikk omkring "New Deal", fortsatt dypt
nede i depresjonen da krigen brøt ut. Det ble det siste landet
som oppdaget hvilket suverent hjelpemiddel militær-keynesianismen var, men kom samtidig til å høste aller flest fordeler av den.
Krigsavslutningen betød en ny økonomisk dagsorden for Vesten.
Den førte til den andre hovedforandringen i Nord-Europa. Nedkjempelsen av fascismen hadde utløst en mektig bølge av folkelig
radikalisering, like omfattende, om enn ikke så dyptpløyende som
ved avslutningen av første verdenskrig. De sosialdemokratiske
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organisasjonene var rede til suge opp denne nye flom av ar
beidere, som engasjerte seg i politikk og faglig arbeid, og som
hadde store forhåpninger om virkelig å forandre verden etter at
krigen var slutt.
Det britiske Labour førte an i den nye politiske konjunkturen
etter sin store valgseier i 1945. Sosialdemokratiet hadde nå en
sterkere massebasis enn før krigen. Det hadde arvet en fiks
ferdig formel for å administrere kapitalismen på en måte som
tilfredsstilte alle dets velgergrupper. Motsyklisk, keynesiansk
styring av etterspørselen påvirket innenlandsk konsum gjennom
statsutgiftene. Dermed ble det mulig på samme tid både å stimu
lere profittraten for kapitalen og å øke levestandarden for
arbeiderne. Det var selvsagt den underliggende dynamikken i den
verdensomspennende akkumulasjonen som muliggjorde denne "finstyringen" av økonomien. Men det var da også nettopp på denne
tiden at mellomkrigstidens lange bølgedal slo over i et inter
nasjonalt økonomisk oppsving av historisk unike dimensjoner.
Utgangspunktet for dette oppsvinget var nyinvesteringer i fast
kapital, deretter spredningen av "fordismen", nemlig utbygging av
infrastruktur, etterspørsel etter privatbiler og andre varige
konsumgoder knyttet til etterkrigstidens massekonsum og amerika
niserte livsstil. Slik gikk det til at de sosialdemokratiske re
gjeringene, gjennom 25 års økonomisk høykonjunktur, kunne trone
over full sysselsetting, økende inntekter og omfattende utbygging
av velferdstatens sosiale tjenester i sine respektive land. Na
sjonalisering - en gang formelt sett et hovedmål for disse
partiene - ble bare benyttet i underskuddsektorer som ble støttet
for å sikre billige innsatsvarer til den private akkumulasjonen.
Statsdrift ble et grensetilfelle, slett ikke noe uttrykk for blandingsøkonomiske prinsipper. Det ble noe som en nesten helt
kunne unnvære i det mest vellykkede av alle de nordlige sosial
demokratiene, Sverige.
Kapitalismen ble samtidig både forbedret og styrket gjennom en
slik administrasjon. Sosialdemokratiets regjeringsposisjon var
ikke hovedårsaken til forbedringen av de materielle levekårene
for arbeidsfolk i Nord-Europa i denne perioden. Sammenliknet
med Storbritania eller Norge under arbeiderpartiregjeringer, fant
det sted langt større endringer i levekårene for vanlige folk i
Japan eller Spania under konservative eller fascistiske regimer.
Det avgjørende var kapitalismens generelle vekst i hvert enkelt
land. Keynesianismen var ikke sosialdemokratiets, men den
borgerlige liberalismens oppfinnelse. Den kunne anvendes av en
hvilken som helst kapitalistisk stat på den tiden, akkurat slik
nazistenes finansminister Schacht hadde anvendt den på 1930-tal8

let. Men i kontrast til innsatsen i mellomkrigstiden kan det nordeuropeiske sosialdemokratiet i det minste rose seg av en egen
artet prestasjon i etterkrigstiden. Det reiste grunnmuren til en
velferdsstat som innebar genuine sosiale gevinster for arbeiderne,
i form av helsetjenester, offentlig boligbygging, tilgang på
utdannelse og pensjonsrettigheter. Dette er det ingen klare
paralleller til i de avanserte kapitalistiske landene som ikke har
vært preget av et sosialdemokrati, framfor alt Japan og USA.
Velferdsstaten var ingen uunngåelig eller konstant ledsager til
full sysselsetting og sterk vekst. Til tross for at sosialdemo
kratiet for lengst hadde oppgitt alle sosialismens politiske mål,
bidro det likevel til å fastholde arbeiderklassens følelse av
selvstendig klasseidentitet, en identitet der arbeiderklassen
defineres som kapitalens motstykke, og dette på en adskillig mer
markert måte enn i Nord-Amerika eller Japan. I de mest vel
lykkede tilfellene virket disse to dimensjonene ved sosialdemo
kratiet forsterkende på hverandre. Velferdsreformer stimulerte
selvtilliten i og organiseringen av arbeiderklassen, og gjennom et
tett nett av fagforeninger og partilag lyktes det ved hvert valg å
mobilisere nok stemmer til at reformismen kunne videreføres.
Denne dialektikken ble mest fullstendig realisert i Sverige og
Østerrike, og aller minst i England, en forskjell som henger nøye
sammen med de internasjonale betingelser som disse sosialdemo
kratiske partiene måtte forholde seg til på den tiden. Den
engelske Labour-regjeringen var en aktiv juniorpartner i USAs
globale kontrarevolusjonære politi-virksomhet og deltok ivrig i å
nøre opp under den kalde krigen. Den var eksempelvis en av
gjørende kraft i dannelsen av NATO der den første general
sekretæren ble den belgiske sosialisten Henri Spaak. De fleste
kontinentale partiene var på tilsvarende vis servile deltakere i
det antikommunistiske korstoget (selvsagt med unntak av noen få
selvbestaltede "revolusjonære" typen av Schachtman eller Mac
Intyre). Den kalde krigen satte strenge ideologiske og politiske
grenser for sosialdemokratisk praksis på det nasjonale planet.
Utenfor denne rammen, i en nøytral kontekst, kunne den svenske
og den østerrikske modellen gå lenger og forskanse seg bedre.
Sosialdemokratiet og 70-tallskrisen i Vest-Europa

Tidlig på 70-tallet tok etterkrigstidens lykkelige dager slutt for
sosialdemokratiet. Keynesianismen hadde sikret disse lykkelige
dagene. Den fordistiske akkumulasjonsmodellen brøt imidlertid
sammen og måtte vike for et langvarig økonomisk tilbakeslag. Da
strakk heller ikke de keynesianske teknikkene til, og sosialdemo
kratiet hadde ingen alternative resepter for hvordan de på egen
hånd kunne regulere økonomien. Resultatet var en uungåelig og
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altomfattende krise for det nordlige sosialdemokratiet. Målsetnin
gen om sosialisering hadde man oppgitt for lenge siden. Men nå,
i det stagflasjonen satte inn og arbeidsløsheten vokste, viste det
seg at nettopp den velferdsstaten sosialdemokratiet hadde reist,
ble utropt til det økonomiske tilbakeslagets viktigste årsak.
Sosialdemokratiet var i denne situasjonen uten noe perspektiv som
var uavhengig av den rådende kapitalistiske samstemmighet og var
derfor ute av stand til å motstå den monetaristiske dreiningen
som fulgte i kjølvannet av den første kraftige økningen av olje
prisene. Resultatet var et deflasjonært press på offentlige utgifter
under Callaghans og Schmidts regimer i England og Vest- Tysk
land. Man kastet av velferdsytelser som ballast og skapte arbeids
løshet, i strak motsetning til den type politikk som hadde vært
sosialdemokratiets raison d’etre i etterkrigsperioden før 1973. Det
tok ikke lang tid før både Labour og SPD var kastet fra re
gjeringsposisjon, i det et stort antall av deres arbeiderklassevelgere gikk over til de lokale konservative partiene. I Skan
dinavia var overtakelsen av monetarismen mindre høylydt og
abrupt, men noe senere på 70-tallet falt etterhvert også der det
ene langlivede sosialdemokratiske regimet etter det andre. I
Sverige så man avslutningen av over førti år med SAP-styre etter
det politiske kaoset i forbindelse med "likevektsriksdagen" (19736), reform av valgsystemet og kjernekraft-folkeavstemningen i
1976, mens det norske Arbeiderpartiet ble avløst av en konser
vativ regjering i 1981.
I dag er Nord-Europa, denne tradisjonelle bastion for det inter
nasjonale sosialdemokratiet, blitt en skueplass for aggressive
høyreorienterte regimer, sterkt reaksjonære administrasjoner med
en bred folkelig basis, innstilt på å demontere sosiale ytelser,
svekke fagbevegelsen, privatisere offentlig virksomhet: i et ord,
slå tilbake mye av arven fra de sosialdemokratiske årene. Som i
1945, er det England som går i bresjen med Thatcher-regjeringens
triumf, et år før Reagan ble valgt til amerikansk president. Kohls
regjering i Vest-Tyskland, Martens i Belgia, Lubbers i Holland,
Schlltter i Danmark, er alle alen av samme stykke. Med unntak av
den første er alle disse regjeringene ledet av kapable høyreorien
terte politikere med utvilsom folkelig appell. De fleste av dem,
som Thatcher, har slått tilbake omfattende utfordringer fra
fagbevegelsen: gruvearbeiderstreiken i England, statsansatte
arbeideres aksjoner i Belgia og Holland, og generalstreik i Dan
mark. De har like fullt fått fornyet sitt mandat ved neste valg. I
Norge er DNA tilbake ved makten fra og med våren 1986, men i
en mindretallsregjering som både sitter utrygt og handler i para
lyse.
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Bare Sverige og Østerrike har stått mot 80-tallets høyrevind men bare foreløpig. Etter valget i 1986 har det østerrikske sosial
demokratiet (Sosialistpartiet) gått inn i en bred koalisjon med det
konservative Folkepartiet. Statsministeren er sosialdemokrat, men
den konservative utenriksministeren er president Waldheims mann.
Denne høyredreiningen førte til at sosialdemokratiets landsfader
framfor noen, Bruno Kreisky, offentlig brøt med partiet. SAP i
Sverige har klamret seg til makten ved holde sysselsettingen
oppe, framfor alt takket være en drastisk devaluering i 1982 (som
bringer tankene hen på en tilsvarende aksjon i 1931) til støtte
for landets eksportindustrier. Men etter Palme synes selv denne
siste bastionen usikker, etter som effektene av bedret konkur
ranseevne avtar og den velkjente prosessen med "industriell
omstilling", dvs. tap av arbeidsplasser, setter inn. Fagbevegelsen
viser da også økende uro overfor den offisielle innstramningspolitikken. Sosialdemokratiet har mistet fotfestet i nord, overalt i
sterk grad, i visse tilfelle på en helt overveldende måte.
Fra kommunisme til Eurokommunisme i Sør-Eurpoa

I mellomtiden har imidlertid Sør-Europas politiske bane gått i
nøyaktig motsatt retning. Fram til sent på 1960-tallet hadde
denne delen av Kontinentet ikke en eneste virkelig sosialdemo
kratisk bevegelse. Men tidlig på 1980-tallet, mens konservative
regjeringer satt ved makten i London, Brussels, Amsterdam, Bonn
eller København, hadde man sosialdemokratiske statsministre i
Paris, Roma, Madrid, Lisboa og Athen. Hva er forklaringen på
denne kontrasten?
Historisk sett startet industrialiseringen senere eller foregikk i
det minste langsommere i Sør- enn i Nord-Europa. Industrien
utviklet seg i omgivelser som var mye mindre gunstig for ar
beiderbevegelsen. På 1800- og tidlig på 1900-tallet utviklet det
seg en mer tilbakeliggende og lite dynamisk kapitalisme i byene.
Denne sto overfor en mer konservativ rural periferi, dominert av
bøndene og kirken. Den franske industrien, den best utviklede i
dette området, klarte aldri å bli så dynamisk som Belgias eller
Tysklands. Samfunnet var dominert av arkaisk parselljordbruk,
noe som reduserte industriens betydning. Store deler av landsbygdsbefolkningen i Italia eller Spania var i klørne på et halvføydalt latifundia-system. Portugal og Hellas lå på et enda lavere
sosioøkonomisk utviklingsnivå. I denne konteksten utviket det seg
en helt distinkt balanse mellom de politiske kreftene. På den ene
siden oppsto det innen arbeiderklassen flere revolusjonære tradi
sjoner enn i det reformistiske nord. Opprinnelig var disse anar
kistiske eller syndikalistiske, men senere oppsto også kommuni
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stiske tradisjoner, og noen ganger hadde de sogar begrenset
støtte fra bøndene. På den annen side var tyngden av den domi
nerende maktblokken - med dens typiske reaksjonære kirkelige
komponent - også relativt sett mye større enn i nord. Arbeider
klassen var subjektivt sett mer stridslysten, men objektivt sett
svakere og mer isolert.
Midt på 60-tallet, da det nordiske sosialdemokratiet feiret sine
jubelår, var arbeiderklassene i sør overalt ledet av kommunist
partier. Men disse partiene levde på sin side enten en ghettotilværelse - som PCF i Frankrike eller PCI i Italia - eller en ren
undergrunnstilværelse - som PCE i Spania, PCP i Portugal og
KKE i Hellas. Mens de nordlige landene opplevde lange perioder
med sosialdemokratisk styre innenfor et vanlig parlamentarisk
system med skiftende regjeringspartier, hadde de sørlige landene
ingen tilsvarende erfaring, verken med vekslende partier ved
makten eller med reformorienterte administrasjoner utgått fra
arbeiderbevegelsen. Spania og Portugal hadde hatt fascistiske
diktaturer siden før krigen. Hellas var i hendene på en militærjunta. Italia hadde vært styrt av en ubrutt serie kristelig-demokratiske koalisjoner siden starten på den kalde krigen. Frankrike
hadde hatt uavbrutt høyredominans i tjue år etter at Alger-kuppet førte til opprettelsen av den Femte Republikken.
Men dette politiske monopolet ble ledsaget, fra sent på 1950-tallet og framover, av en aksellererende økonomisk utvikling og
hurtig sosial endring. Frankrike, Spania og Italia kunne alle
registrere meget høye vekstrater da verdensøkonomiens høykon
junktur toppet seg på 60-tallet. Bønder forlot sine jordstykker.
Industri og tjenesteytende næringer ekspanderte kraftig. De nye
mellomlagene svulmet opp. Den religiøse ideologien ble svekket.
Disse prosessene forandret de brede massenes levestandard og
forventninger.
Tidlig på 1970-tallet var det klart at det måtte skje avgjørende
politiske endringer for å imøtekomme de nye sosiale realitetene
som var skapt av den kapitalistiske moderniseringen. Det er på
denne bakgrunnen man må forstå fenomenet Eurokommunisme.
Den besto framfor alt i at kommunistpartiene i sør brøt med
tradisjonene fra den Tredje Internasjonale. (Disse tradisjonene
var i seg selv avgjørende endret siden 1920-tallet, men de var
fortsatt synlige så sent som på 1960-tallet). I stedet anla disse
partiene strategiske perspektiver som liknet på dem de nordlige
sosialdemokratiske partiene hadde hatt ved begynnelsen av sin
egen karriere, altså da de ennå formelt forpliktet seg til å lede
en overgang til sosialisme. Nesten alle temaene i den eurokommunistiske diskursen var faktisk rekapituleringer av den opprinnelige
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sosialdemokratiske diskursen med vekt på en gradvis, fredelig og
konstitusjonell vei til makten.
Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor denne endringen fant
sted på dette tidspunktet. De større søreuropeiske kapitalistiske
samfunnene hadde nådd et økonomisk og sosialt utviklingsnivå
som ikke lå langt under det nordeuropeiske nivået. Frankrike var
nå mer velstående enn England. Dermed lå veien åpen for at
disse landene før eller senere ville tre inn i en tilsvarende poli
tisk syklus. Med en gang den autoritære reaksjonens korsett var
løsnet, ville de begynne å gjøre sine egne sosialdemokratiske
erfaringer. Det var åpenbart et meget vidt spillerom for velferdsog finanspolitiske reformer i disse samfunnene. Eurokommunismen
representerte en objektiv foregripelse av denne nye konjunkturen,
og et omfattende forsøk på tilpasse seg den.
Fra Eurokommunisme til Eurososialisme

Men den latinske kommunismens utspill for å vise moderasjon og
vinne respekt var på fatalt vis hemmet allerede fra starten. På
det ideologiske nivået lå dette utspillet kanskje nær opp til det
klassiske sosialdemokratiet. Men de Eurokommunistiske partienes
organisatoriske former var fortsatt de samme som preget den
tradisjonelle kommunistiske bevegelsen fra og med den stalinistis
ke epoken, og deres internasjonale koblinger - likegyldig om de
var rene overlevninger og aldri så tvetydige - var til de postrevolusjonære samfunnene i øst. Resultatet var at Eurokommunis
men stort sett ryddet veien for framveksten av Eurososialismen,
altså for framveksten av nyopprettede eller gjenreiste virkelig
sosialdemokratiske partier. Disse partiene dukket opp fra helt
beskjedne eller marginale posisjoner og sto plutselig fram helt i
sentrum av den politiske scenen, på bekostning av de kommu
nistiske partiene. Logikken i en slik erstatning er ikke mystisk i
det hele tatt. Hvis massene i et utviklet kapitalistisk samfunn må
velge mellom to partier som begge proklamerer at de fører sosial
demokratisk politikk, er det sannsynligvis en sterk tendens til at
de søker den mest sammenhengende versjonen, nemlig den som
baserer seg på sosialdemokratiske organisasjonsmodeller og tilsva
rende internasjonale kontakter.
En slik logikk har gjort seg gjeldende med forskjellig styrke i de
tre hovedlandene det her dreier seg om. Erstatningen har vært
mest dramatisk i Spania. Det spanske sosialdemokratiske partiet,
PSOE, hadde bare gitt nølende og svake bidrag til motstanden
mot Franco. Partiet sto ved diktatorens død bare med en håndfull
medlemmer, mens det spanske kommunistpartiet var en masseorga
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nisasjon hvis kadre i flere tiår hadde ledet undergrunnsmotstanden mot diktaturet. Likevel tok det bare et par år før styrkefor
holdet var snudd helt på hodet. PCE ga hele sin militante fortid
på båten til fordel for en direkte frastøtende oppslutning om
Bourbon-monarkiet, "nasjonal enhet" og kapitalistisk konstitusjonalisme. I 1981 vant PSOE en massiv valgseier og fikk rent
parlamentarisk flertall, mens PCE hadde skrumpet inn til en
demoralisert skygge av seg selv, med under 5 % av stemmene.
I Frankrike la PCF opp til en alliansestrategi i forhold til det
nydannede og langt fra robuste Sosialistpartiet tidlig på 1970tallet. PCF var da det langt sterkeste partiet, med flertallet av
den franske arbeiderklassen bak seg helt siden den 2 verdens
krigen. Igjen, i løpet av noen få år, der PCF oppdaget de dårlige
sidene ved proletariatets diktatur og de gode sidene ved fransk
atomavskrekking, fikk PS åpenbart overtaket og grep tilbake til
antikommunistisk utskjelling. Da PCF trakk seg ut av alliansen i
siste øyeblikk før valget i 1978, svekket det bare partiet ytter
ligere. Tidlig på 1980-tallet var det redusert til en lydig tjener
som holdt stigbøylen fram for den sosialistiske presidenten Mitterand - som hadde sprarket PCF til politisk impotens. I Italia
gikk PCI enda et hakk lenger, i det det selv forsøkte å få i
stand en allianse, ikke med Sosialistpartiet, men med kjernepartiet på den italienske høyresiden, Kristelig-Demokratene (DC),
samtidig som de ivrig agiterte for NATO. Utnyttet, men vraket da
det "historiske kompromisset" ikke lenger interesserte DC, har
PCI siden måttet finne seg i å være tilskuer til hvordan det
Sosialistpartiet de tidligere avviste som samarbeidspartner, gikk
en strak seiersgang mot makt og innflytelse. Tidlig på 80-tallet
hadde partiet både klart å legge beslag på statsministerstillingen
og å få i stand det samarbeid med Kristelig Demokratene som PCI
ikke hadde fått til.
Utviklingen i Portugal og Hellas var ganske annerledes. Til tross
for de store endringene på 1960-tallet var disse landene fortsatt
betydelig fattigere samfunn, med dårligere betingelser for borger
lige politiske "normaltilstander". I begge tilfellene var de gamle
herskende gruppenes fall framskyndet, ikke av innenlandske
opprør, men av utenrikspolitiske forhold, nemlig av de respektive
diktatorenes oversjøiske eventyr, henholdsvis i det sørlige Afrika
og i det østlige Middelhavsområdet. Ikke i noe av landene viste
det lokale kommunistpartiet særlig iver etter å begi seg i eurokommunistisk retning. Begge fastholdt en mer tradisjonell hold
ning. Åpningen for Eurososialismen ble her derfor av en annen
type. Hellas og Portugal er de to vestlige samfunnene som i
etterkrigstiden har vært nærmest sosial revolusjon: Hellas i
1944-48 og Portugal i 1974-75. Kommunistpartiene var sentrale
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drivkrefter under begge disse krisene, som førte til at ikke bare
de herskende klassene, men også urbane mellomsjikt og grupper
blant bøndene, sto tilbake med en traumatisk erindring om kom
munistpartienes rolle. Når således det gamle regimet - inklusive
høyresidens hovedbastioner - var styrtet, framsto et vakum i
sentrum som kunne fylles av et framvoksende sosialdemokrati.
PASOK, den greske versjonen, var faktisk en direkte avlegger av
Senter-Unionen fra 1960-tallet. Men fordi den greske borger
krigen hadde funnet sted for såpass lenge siden, var det greske
partiet faktisk mye mer radikalt enn Mario Soares’ portugisiske
Sosialistparti, hvis suksess sent på 70-tallet i langt sterkere grad
skyldtes dets rolle som en kontrarevolusjonær skjerm mot storm
kastene under "nellik-revolusjonen".
Eurososialismens problemer

1 1982 triumferte Eurososialismen over hele det sørlige området:
Mitterand ved makten i Frankrike, Craxi i Italia, Gonzales i
Spania, Soares i Portugal, Papandreou i Hellas. Sør-Europa så ut
til å tre inn i sin egen syklus av reformistiske regjeringer, en
syklus som kunne sammenliknes med den nordeuropeiske etter den
2 verdenskrig. Forflytningen til det sørlige beltet så ut til å ha
gitt sosialdemokratiet nytt liv.
Selvsagt finnes det aldri noen historisk erfaring som ganske
enkelt er en eksakt repetisjon av en annen. Mitterand-regimets
skjebne skulle snart komme til bevise dette med all ønskelig
tydelighet. Den franske sosialistiske regjeringen måtte nødven
digvis bli den viktigste prøven for det søreuropeiske sosialdemo
kratiet. Frankrike hadde den langt største og mest avanserte
økonomien i dette området, i kraft av å være, om ikke en første
rangs, så i hvertfall en annenrangs supermakt, økonomisk og
militært, på verdensnivå. PS kontrollerte i tråd med den gaullistiske konstitusjonen både parlamentet og presidenten, noe som
ga partiet uhindret politisk makt. Den franske arbeiderklassen
hadde Vest-Europas lengste historiske erfaring med sosiale opp
stander, fra junidagene i 1848 til maidagene i 1968. Mitterands
program under disse betingelsene var det mest ambisiøse som
noen gang er blitt presentert innen Eurososialismens område: en
bred pakke med nasjonaliseringer, lover om minimumslønn, reduk
sjon av arbeidsuken, forlengelse av feriene og forbedringer av
velferdsstaten. Det hele var et opplegg for å bruke offentlige
utgifter til å trekke Frankrike opp av nedgangen. Utgiftene skulle
stimulere etterspørselen og gjenskape full sysselsetting.
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Pakken var slående lik Attlee-regjeringenes program i England i
1945-51. Men resultatet skulle vise seg å bli forskjellig. Innen et
år var den keynesianske reflasjonsstrategien knekt av en betalingsbalanse-krise. Lønnsstopp, nedkutting av sosiale utgifter og
angrep på fagbevegelsen fulgte uvegerlig. Arbeidsløsheten sank
ikke, men økte. Utdanningsreformer og stemmerett for immigran
ter ble lagt på is. I stedet sendte man jagerfly for å knuse
opprøret i Tchad, tropper som hjalp Reagan å bombe Libanon, og
agenter for å myrde pasifister i New Zeeland. Arbeidsløshet
hjemme og militarisme ute la grunnlaget for at en agressiv høyre
fløy kunne komme til makten igjen. Dette førte videre til at det
ble skapt betingelser for framveksten av en fascisme (Le Pens
parti) som bygde på fremmedhatet bak den offisielle sjåvinismens
baldakiner. De nye fasciststrømningene fikk 10% av stemmene i
1985. I dag eliminerer Chirac raskt de kortlivede nasjonaliseringene fra 1981 i en privatiseringsbølge som kommer til å redu
sere den franske offentlige sektoren til et nivå som er lavere enn
under den Fjerde Republikken. Denne helomvendingen ble forøvrig
forberedt av Mitterands regjering selv, som mot slutten av sine
dager endte opp med opphøye markedets imperativer til absolutte
lover og selge ut offentlig fjernsyn til det italienske svaret på
Rupert Murdoch. Det er lite tilbake etter PS-årene.
Den sosiale keynesianismens fiasko i Frankrike hadde innflytelse
på nabolandenes politikk. Ingen av de andre sosialdemokratiske
regjeringene i sør prøvde seg på noe liknende. Gonzales-regimet i
Spania hadde også kommet til makten med løfter om å få slutt på
arbeidsløsheten. Men det førte en ortodoks liberal politikk med
vekt på balanserte budsjetter, stram pengepolitikk og støtte til
eksportindustrien, altså en "progressiv innstramningspolitikk" av
den typen PCI lenge hadde preket i Italia, selv om de aldri hadde
fått anledning til praktisere noe slikt. Som et resultat av dette,
steg den spanske arbeidsløsheten til over 20 % av arbeidsstyrken,
den høyeste i Europa. Offentlige utgifter ble holdt nede, opp
sigelsesvernet utvannet og den svarte økonomien med all dens
uregistrerte arbeidskraft ble stilltiende stimulert. Den offentlige
sektoren er for tiden målet for ytterligere slanking og rasjonali
sering. I Italia har Craxi-administrasjonen slått strek over lønnsindekseringen, liberalisert aksjemarkedet og starter nå utsalg på
nasjonaliserte industrier. Soares-regjeringen i Portugal har hoved
sakelig beskjeftiget seg med å forsøke å bygge ned de institu
sjonelle og sosiale erobringene fra den folkelige mobiliseringen i
1974-75. Resultatet har vært magert, men Soares har gradvis klart
utvanne en del av framskrittene når det gjelder fagforeningsmakt
og jordbruksreform.
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PASOK i Hellas, på den annen side, hadde opprinnelig gitt seg i
kast med en omfattende oppjustering og indeksering av lønnsnivet
for å kompensere de tapene befolkningen hadde måttet tåle i den
forutgående inflasjonsperioden. Hensikten var også å stimulere
innenlandsk etterspørsel, så man utvidet samtidig prissubsidiene
og forhandlet fram handelsavtaler for småbøndene. Men som i
Frankrike kom disse reformene snart på kollisjonskurs med en
eksplosiv importvekst og fallende investeringer. Den velkjente
tilbaketrekningen fulgte. Når man ikke var villige til å gjennom
føre finanspolitiske reformer, var det intet håp om å kunne
utvide de velferdsstatlige ytelsene. I stedet satte Papandreou i
verk meget strenge anti-streikelover overfor offentlig ansatte for
å forebygge fagforeningenes motstand mot virkningene av den
stramme finanspolitiske linjen, en motstand som ville melde seg
etter hvert som arbeidsløsheten uunngåelig steg. Bare i utenriks
politikken har PASOK-regimet vist seg kvalitativt forskjellig fra
den eurososialistiske normen. Riktignok har de brutt sitt løfte om
å legge ned de amerikanske basene, men den trusel de føler fra
venstre fra KKE, har tvunget PASOK vekk fra den kaldkrigslinjen
som preger de andre sørlige sosialdemokratiene. For å motvirke
kommunistisk militans på hjemmeplan, en militans som kunne
medføre alvorlige innhogg i deres velgermasse, har de greske
sosialistene utviklet vennligsinnede forbindelser med USSR, innebefattet et omfattende økonomisk samarbeid. I alle de andre
landene er den nye kalde krigen møtt med entusiasme. Mitterand
har besøkt Tyskland som misjonær for tysk utplassering av Cruise-raketter, og Gonzales har insistert på spansk integrasjon i
NATO. De har vært frontfigurer i Reagans korstog for mobili
sering av USAs allierte i en offensiv mot det Onde Imperium.
I den forstand tar de sørlige sosialdemokratene på 80-tallet
utvilsomt opp arven fra sine nordlige forløpere på 40- og 50tallet. Men i alle andre henseende er det kontrastene som er
slående. Framfor alt har Eurososialismen vært ute av stand til å
gjenskape de to mest markerte hjørnesteinene i det nordlige
sosialdemokratiets virke i etterkrigstiden: full sysselsetting og
vidtfavnende velferdsordninger. I hvert eneste av de landene der
det sørlige sosialdemokratiet har kommet i regjeringsposisjon, har
antall arbeidsløse økt mens det har hatt makten. Samtidig har
man ikke i noe av landene klart få istand et omfattende system
av sosiale støtteordninger som kan sammenliknes med dem sosial
demokratiet tok initiativet til under Labours glansdager i England,
under SAP i Sverige eller SPD i Vest- Tyskland.
Det er to fundamentale årsaker til denne forskjellen, og begge
finnes i det samlede forholdet mellom kapital og arbeid som har
preget den sosialdemokratiske erfaringen i sør. Det nordlige
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sosialdemokratiet høstet sine framganger nettopp i løpet av
etterkrigsboomen ved å ride på den fordistiske lange bølgen. Det
klassekompromisset som ble institusjonalisert, var frukten av høye
akkumulasjonsrater, kombinert med solid arbeiderorganisering.
Ingen av disse betingelsene forelå da Eurososialismen fikk sin
tørn ved roret. Verdenskapitalismen hadde sunket ned i den
depresjonspregede dalen i en lang bølge, med lave akkumulasjons
rater og lite spillerom for sosiale konsesjoner. Dessuten var
kapitalen nå - etter tredve år med handelsliberalisering, multina
sjonale investeringer og finansiell integrasjon - internasjonalisert
på en adskillig mer radikal måte enn tidligere i etterkrigstiden.
Den keynesianske etterspørselsstyringen hadde forutsatt egne
nasjonale økonomiske rom, men disse avgrensningene var nå full
stendig hvisket ut, noe som særlig rammet de svakere OECDlandene. Og blant dem finner man nettopp de søreuropeiske
landene, økonomier hvis posisjon på verdensmarkedet var vesent
lig mye mer sårbar og marginal enn den posisjon England, Sverige
eller Tyskland hadde da sosialdemokratiet der var på sitt høyde
punkt. Selv Mitterands og Fabius’ Frankrike, som i dag er rikere
enn England, er en mindre og mer sårbar økonomi innen dagens
globale kapitalistiske hierarki enn hva Cripps og Attlees England
var like etter den 2 verdenskrig.
Like viktig er arbeiderklassens helt særpregede posisjon i de
sørlige samfunnene. Det nordlige sosialdemokratiet kunne alltid i
siste instans falle tilbake på sitt tette og solide feste i fag
bevegelsen. På dette fundamentet kunne man bygge opp massive
partiorganisasjoner, som i Sverige, Vest-Tyskland eller Østerrike.
Alternativt var det, som i England, nettopp fagorganisasjonenes
styrke som gjorde at en antikvert og falleferdig partiorganisasjon
med meget lavt individuelt medlemskap, var i stand til bevare et
feste i arbeiderklassen. Det som sikret sosialdemokratienes vita
litet og stabilitet, var i alle tilfelle primært arbeiderklassens
styrke innenfor industrien, mobilisert i fagforeninger som - aldri
så byrkratiske - var forpliktet overfor uavhengige politiske
målsetninger.
Ingen slike krefter har ligget bak Eurososialismen. For det meste
har de sørlige sosialdemokratiene vokst fram i omgivelser med
ekstraordinært svake fagbevegelser, målt med nord-europeiske
standarder. Mens arbeidsstyrkens fagorganiseringsgrad i Sverige
eller Østerrike er 70-80%, og i Vest-Tyskland eller England
40-50%, er den i Frankrike mindre enn 20% (omtrent samme
nivået som i USA i dag), og i Spania er den nærmere 15%. Det
eneste sørlige landet med en omfattende fagbevegelse er Italia.
Dens forhandlingsposisjon er likevel mye svakere enn dens med
lemsmasse skulle tilsi på grunn av den italienske svarte økono18

miens enorme omfang, en svart økonomi som baserer seg på
utpresset rural arbeidskraft eller på hjemmearbeid. De nye eurososialistiske partiene har hatt meget svake forbindelser med
fagbevegelsens daglige virke. De er i det alt vesentlige valgmaskiner, på parlamentarisk og administrativt nivå fullstendig
dominert av lærere, advokater, statstjenestemenn, økonomer kort sagt, sjikt av oppadstigende profesjoner uten noen virkelige
røtter i arbeiderklassens liv. PS, PSOE, PSI, PSP eller PASOK har
på denne måten framfor alt fungert som kanaler for de nye
mellomlagenes klatring oppover på samfunnets rangstige. Sammen
liknet med de nordlige forgjengerne, er forpliktelsen til å mobili
sere selv bare et minimum av korporativistisk forsvar for ar
beiderklassens interesser meget svak. Faktisk preges de sørlige
sosialdemokratiene av en latent - ja ofte åpent - fiendtlig inn
stilling overfor fagbevegelsen. For nettopp innen fagorganisasjo
nene har kommunistene ofte klart å fastholde en sterk posisjon,
selv når kommunistpartiene for deres egen del ble slått tilbake
eller forbigått av Eurososialismen. Intet enkelt fenomen er så
avslørende for det søreuropeiske sosialdemokratiet som det faktum
at i dets periode har medlemskapsprosenten i fagorganisasjonene
ikke økt, men falt kraftig. Kontrasten med den sterke veksten i
fagorganiseringsgraden, ikke bare under det nordeuropeiske sosial
demokratiet, men sogar under Roosevelts New Deal, er slående.
Betyr dette da at den sosialdemokratiske erfaringen i sør kommer
til bli lik null, historisk sett? Ikke helt. Riktignok har man vist
seg ute av stand til å spre de spesielle sosiale ytelsene som de
nordlige forgjengere sto for, men dets propagandister ville hevde
at det har oppnådd noe annet, nemlig en politisk "demokratise
ring" av sine respektive samfunn. Denne parolen kommer man til
høre mer til, og ikke bare i Sør-Europa. Men så gir da også
betingelsene der parolen en spesiell resonans.
De nordlige sosialdemokratienes grunnleggende erfaringer ble
gjort under stabile konstitusjonelle omgivelser der det borgerlige
demokratiet var et produkt av en langvarig utvikling av selve
kapitalismen. For det meste hadde sosialdemokratiet som sådan
hatt få politiske oppgaver å gjennomføre innenfor de kapita
listiske produksjonsforholdenes rammer. Det arvet liberale institu
sjoner og benyttet så rolig disse til å oppnå sosiale og økono
miske mål av en moderat velferdsstatlig type.
I sør, derimot, sto sosialdemokratiet overfor statsstrukturer som
ofte langt fra var i overensstemmelse med vanlige liberale nor
mer. Diktaturer eller ultrakonservative regimer hadde dominert
over lengre tid. Dette hadde karakteristisk nok konservert reli
giøst eller etnisk diskriminerende lovgivning (f. eks. Francotidens
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anti-katalanske og anti-baskiske lover i Spania), ulik behandling
av tiltalte under rettssaker, autoritære juridiske reguleringer med
stor frihet for anklagemyndigheten, og et massivt ureformert
byråkratisk og militært apparat, og tilsvarende politistyrker.
Nettopp dette åpnet et objektivt rom for sosialdemokratiet: De
borgerlig-demokratiske oppgavene var ikke fullført. Det sto
tilbake å gjennomføre kulturelle, legale, familiepolitiske og ad
ministrative reformer som for lenge siden var gjennomført i nord.
Hvordan har så sosialdemokratene klart seg i dette henseende?
Svaret er at de har klart seg svært moderat. Mitterand hadde i
mange år gått i rette med den Femte Republikkens autokratiske
natur, han hadde sogar betegnet den som et "permanent stats
kupp". Men han var ikke sen om bygge videre på, ja til og med
skjerpe, disse trekkene da han selv var blitt president. Hans
regjering begrenset seg til en mild regional desentralisering,
nemlig opprettelse av provinsforsamlinger, og en viss reduksjon
av den autokratiske makten som lokale departementsprefekter
hadde hatt, ved å overlate mer myndighet til lokalt valgte for
samlinger, også på lavere nivå enn provinsene. Juridiske prose
dyrer ble liberalisert og dødsstraff avskaffet. På fabrikkgulvet ble
de ansatte innvilget et par ufarlige rettigheter. I Italia gjennom
førte Craxi visse begrensede finanspolitiske reformer for å redu
sere eiendomsbesitteres og selvsysselsattes skatteunndragelser. I
Spania iverksatte man offentlig inspeksjon av de statlige subsi
diene til geistlig utdannelse, offentlig ansattes mulighet til å ha
flere jobber ble begrenset, og en - feig - abortlov ble gjennom
ført. I Hellas løste man opp restriksjonene på etablering av
fagorganisasjoner, borgerkrigsveteraner fikk sine offentlige rettig
heter tilbake, og familielovgivningen ble gjenstand for omfattende
revisjoner, med et spektrum av progressive tiltak når det gjaldt
skilsmisse, abort, medgift og ekteskapskontrakt, alt til kvinnenes
fordel. PASOK-regjeringen har vært den mest radikale på alle
disse feltene.
Men ikke noe av alt dette har hatt innflytelse på maktapparatet
eller staten i disse samfunnene. På det planet har Eurososialismen
uten unntak konservert det tradisjonelle maskineriet for overvåk
ning og undertrykkelse, uten hensyn til hvor blodstenket eller
diskreditert dette var av fortiden. Mitterands bruk av den gaullistiske hemmelige tjenestens aksjonsavdelinger mot Rainbow
Warrior kan bare sidestilles med Gonzalez’ avhengighet av Franco-politiets torturister i Innenriksministeriet. Ingen utrenskning
har skjedd innen hæren, verken i Spania eller Hellas - tvert om
har generalene blitt overøst med nytt utstyr mer kostbart enn
hva de noengang fikk under de gamle diktaturene. Innen regje
ringspartiene selv har en innført et slags en-mannsstyre av et
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slag som er helt ukjent i nord. Slike eneherskere kontrollerer,
med tilhørende hoff og moralsk atmosfære, både PSOE, PSI og
PASOK. Mitterand og Gonzales har sine Bebe Rebozos - suspekte
styrtrike "gamle venner" fra Italia eller Colombia - og har sine
"rørleggere" i palasset. Craxi har sine kontakter i P-2-nettverket.
Papandreou styrer partiet sitt i tråd med velkjente despotiske
Balkan-prinsipper. Soares’ hadde Frank Carlucci som betrodd, en
tidligere CIA-medarbeider og nå en av Weinbergers medhjelpere.
Mangelen på demokrati innen de nye partimaskinene har sin
parallell i den kyniske måten partiene manipulerer det nasjonale
valgsystemet. PS omdefinerte vilkårlig de franske valgkretsene og
det franske valgsystemet for sikre at kommunistene ble massivt
underrepresentert. Samtidig assisterte man fascistene for splitte
stemmene på høyresiden. PSOE har rolig høstet valggevinster som
gir partiet uproporsjonalt store flertall og har bedrevet rå mani
pulasjon av offentlige media for markedsføre sin spesielle versjon
av ideologisk konformisme. PSI har forsøkt - foreløpig uten hell å avskaffe de friheter som den italienske konstitusjonen gir små
politiske partier. PASOK har deformert det relativt rettferdige
valgsystemet man overtok fra den konservative Karamanlis, med
den hensikt å stjele parlamentsplasser fra kommunistene, og de
har kuppet fagforenings-sammenslutninger for å sikre kontroll av
dem. Det vedvarende mønster i alt dette er politisk grådighet og
prinsippløshet.
Sosialdemokrati minus "sosial"?

To konklusjoner følger av det panorama som her er skissert.
Sosialdemokratiets klassiske versjoner i Nord-Europa har utspilt
sin særpregede historiske rolle. De nye kullene av sør-europeiske
partier har ikke evnet å gjenta denne innsatsen. Revolusjonære
sosialister kan således være fristet til skrive gravtaler over denne
politikken som sådan. Men dette ville være et mistak. Den
aktuelle Eurososialismens demokratiske legitimitet kan i stor grad
være selvbekreftende og forfalsket. Men den peker i retning av
en mulig - sannsynlig? - mutasjon som kan komme til å prege
sosialdemokratiet de nærmeste årene, nemlig en endring fra en
"sosial" til en "demokratisk" diskurs som den grunnleggende
legitimeringsmekanisme hos arvtakerne etter den Andre Inter
nasjonalen.
Hva ville en slik endring bety? På dette punkt er det nødvendig
å minne om den mer omfattende sammenhengen, nemlig kapitalis
mens internasjonale politikk, som det vesteuropeiske sosialdemo
kratiet alltid har eksistert innenfor. Må det være slik at de
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partiene som oppfatter seg som et progressivt alternativ, er
dømt til å falme og forsvinne med en gang de ikke lenger kan
vinne tiltro for sine løfter om velferd eller full sysselsetting, ja
ikke engang gjør forsøk på love dette? Er det i det hele tatt
nødvendig for dem å påberope seg noen som helst prinsipper for
sosial organisering for sikre seg velgere? De som kjenner erfar
ingene fra USA, vil ikke ha noen vansker med å gi svaret.
Nettopp et slikt parti har vært kjernestykket i nordamerikansk
politikk så lenge noen kan huske. Dets navn? Ikke tilfeldig: Det
"Demokratiske" partiet.
De seneste årene har angrende amerikanske venstreorienterte og
nyrealister i overflod gjenoppdaget det Demokratiske partiet som
en genuint amerikansk "ekvivalent" til europeisk sosialdemokrati.
Fulle av ønsketenkning har man projisert inn i dette partiet både
en klassebasis og et sosialt kall partiet aldri har hatt. Dette er
intet annet enn en spesiell tilpasning til kapitalens politikk.
Illusjonene og selvbedraget som ligger i et slikt syn, behøver
ingen ytterligere kommentar her. Ironien er imidlertid at det i
virkeligheten er den helt motsatte tilnærmelse som kan vise seg
komme på tale, nemlig de europeiske sosialdemokratiske organisa
sjonenes gradvise konvertering til noe som likner på det ameri
kanske Demokratiske partiet. En slik tilnærming vil bestå i at de
slutter å ta antagonistiske klasseforhold som utgangspunkt for sin
politikk og derved omskapes til rene erstatningsapparater for
borgerlig herredømme. De vil ha et noe mer folkelig klientell og
mer liberale pretensjoner, men ellers ikke være til å skille fra de
amerikanske Demokratene når det gjelder entusiasme for det frie
næringsliv og den frie verden.
Det er allerede en rekke tegn på at en slik endring kan finne
sted. Den nye Labourledelsen i England forsøker nå ikke engang
å late som den akter å gjøre noe med arbeidsløsheten, eller å
røre på seriøst vis ved de konservative privatiseringene. Neil
Kinnock har annonsert at "frihet" er det han setter høyest, og
han betror fjernsynspublikummet at hans politiske helt og forbilde
er Franklin Delano Roosevelt. I Frankrike forteller presidentsykofanten Serge July - redaktør for den fasjonable dagsavisen
Liberation - til spanske reportere at Mitterands største bragd er
at han har utvisket en hver forskjell mellom venstre og høyre,
for dermed å berede grunnen for et virkelig "moderne" parti system på linje med Republikanere og Demokrater i USA. Det er
ingen mangel på rottefanger-intellektuelle som er villige til å lage
et teoretisk grunnlag for en slik endring, enten det skjer i navn
av en "analytisk marxisme", der sosialisme bare betyr "individuell
autonomi", eller en "post-marxisme" som egentlig bare er en
misvisende betegnelse på "radikalt demokrati".
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Den siste utvisking av den Tredje Internasjonales tradisjoner fra
den europeiske arbeiderbevegelsens kart, fullført av Eurokommunismen, var - trass i alle dens feil, og verre, trass i disse
tradisjonenes feil - et fundamentalt vendepunkt for sosialismens
sak. Dersom også den Andre Internasjonalens arv - og trass i alle
dens mer drastiske defekter og ugjerninger - til slutt skulle
korrumperes og forsvinne, ville det utgjøre et historisk tilbake
slag. Dersom dette skulle skje, ville Vest-Europa ved slutten av
dette århundre likne på USA eller Japan i dag. Det er fortsatt
langt å gå før et slikt scenario er realisert. På grunnplanet i
både de kommunistiske bevegelsene i sør og de sosialdemokratiske
bevegelsene i Nord-Europa eksisterer det krefter som gjærer og
yter motstand, noe de bitre kampene i industrien og tumultene
omkring fredsmobiliseringen de seneste årene viser. Den gamle
verden er ikke noe isolert område. Et hvert avgjørende opprør
mot kapitalen eller byråkratiet andre steder i verden kan endre
situasjonen her, slik det skjedde, som vi alle husker, sent på 60tallet. Sosialister bør ikke glemme at det alltid er mer enn ta
strøm i verdenshavene.
(Publisert under tittelen "Social Democracy Today. European
Social Democracy - Condition Terminal?", i det amerikanske
tidsskriftet Against The Current, Vol.l, N.S., 6, Nov./Dec. 1986.
Mindre endringer og oppdateringer er foretatt i samråd med
forfatteren.)
Oversatt av Lars Mjøset.
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