Goran Therborn:
ARBEIDERBEVEGELSENS FRAMTIDS
UTSIKTER OG OMDANNINGEN AV
DEN AVANSERTE KAPITALISMEN
Selv et par meget nærsynte øyne er tilstrekkelig til å oppdage
den dystre stemningen på venstresida i dag, særlig på den sosia
listiske venstresida i de utviklete kapitalistiske landene.* Det
generelle bildet er mørkt, ekstra mørkt på De britiske øyer og
noe lysere i de land hvor man i det minste kan håpe at sosial
demokratiet vil opprettholde sin posisjon inntil neste valg. I deler
av Vest-Tyskland kan man også se enkelte grønne flekker. Det
virker imidlertid som om den eneste naturlige fortsettelsen på
Eric Hobsbawms berømte Marx Memorial Lecture i 1978 - "The
Forward March of Labour Halted?"1 - vil være "Can the Retreat
of Labour be Halted?". De få positive framtidsvisjoner man kan
skimte her og der i ulike venstremiljøer, synes nesten uten
unntak å være knyttet til heller tåkete fenomener som "Nye
sosiale bevegelser" eller "Subjektivitet". Det er neppe helt urett
ferdig å si at deres "nyhet" mer er et uttrykk for at gamle
forhold er forsvunnet enn at nye krefter for sosial omdanning er
dukket opp.
Hva folk definerer som virkeligheten, er alltid en vesentlig del av
virkeligheten, og den rådende følelse av tilbakegang kan sees på
som et uttrykk for en dyp krise for venstresida i den kapita
listiske verden. Venstreside-tradisjonen rommer imidlertid også en
kritisk, rasjonell, vitenskapelig komponent som aldri har vært
tilfreds med rådende ideologiske debatter og definisjoner av
virkeligheten. Tvertom har den alltid antatt at det kan være en
forskjell mellom hvordan verden ser ut i lyset av en gitt kon
junktur, og hvordan den framtrer i et skarpere historisk perspek
tiv. Utfordringen for den kritiske analysen består derfor i å klar
legge arten og rekkevidden av enhver slik uoverensstemmelse for
å bidra til rasjonell opplysning. Denne tradisjonen, der det frems
te eksemplet er det nå kjettersk ortodokse begrepet om den
* Denne artikkelen ble første gang skrevet til en rundebordskon
feranse i Cavtat, Jugoslavia i oktober 1983. Denne versjonen har
dratt nytte av mange av synspunktene i den livlige diskusjonen
som er karakteristisk for Cavtat. Forfatteren er spesielt takk
nemlig for Perry Andersens grundige kritikk av det første ut
kastet.
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"vitenskapelige sosialismen", har for det meste vært opptatt av å
analysere det Andre - fienden eller rivaliserende tendenser.
Sjelden har man vært like skarp i analysen av venstresida eller
ens egen tendens innenfor denne. Denne artikkelen er ment som
et beskjedent bidrag for å forsøke å snu denne trenden.
I. ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORISKE UTVIKLING: STORE
FRAMGANGER OG SMÅ TILBAKESLAG

Utviklingen av et analytisk grep krever at en betrakter nåtida i
lys av fortida, og at lokal nærsynthet motvirkes av systematiske
undersøkelser av internasjonale forhold. Når denne artikkelen
altså prøver å si noe om den nåværende politiske situasjonen i de
kapitalistiske landene, er det de 23 statene i Vest-Europa,2
Nord-Amerika, Australia, Japan og New Zealand det gjelder. I
åtte av disse landene - Australia, Østerrike, Finland, Frankrike,
Hellas, Portugal, Spania og Sverige - er det for øyeblikket so
sialdemokratiske regjeringer eller regjeringer dominert av sosial
demokratiet. I Italia styrer en sosialistisk statsminister over en
kristelig-demokratisk dominert regjering. Dette betyr imidlertid
ikke mye. Med unntak av Frankrike er disse landene med sosial
demokratiske regjeringer enten små eller økonomisk ubetydelige.
Og allikevel har man bare en gang tidligere sett så mange sosial
demokratiske regjeringer i disse landenes politiske historie,
nemlig i perioden 1945-47.
Grovt sett kan man si at arbeiderbevegelsen i de viktigste kapita
listiske landene har opplevd to perioder med generell vekst, to
store sprang framover, to stagnasjonsperioder og en periode som
for noen lands vedkommende medførte seier for fascismen eller
andre høyrekrefter, og som i andre land resulterte i store reformistiske framganger. I dag befinner vi oss i eller ved avslutnin
gen av en av de to vekst- og framgangsperiodene. Den første
varte fra slutten av forrige århundre og fram til første verdens
krig. I denne perioden ble den moderne arbeiderbevegelsen skapt
i form av store, landsdekkende partier og fagforeninger knyttet
til Den andre internasjonalen. I løpet av denne perioden organi
serte den nye arbeiderklassen seg som en betydningsfull politisk
kraft. Ved utbruddet av første verdenskrig ble en nasjonal sosial
demokratisk regjering dannet i Australia. Den hadde støtte fra
mer enn 50% av velgerne. I Finland, som fremdeles sto under
tsaristisk overherredømme, men med egen grunnlov, oppnådde
sosialdemokratiet gjennomsnittlig ca 40% av stemmene i en rekke
valg mellom 1907 og 1917, med en topp i 1916 med 47,3%. Dette
ga parlamentarisk flertall. I resten av Nordvest-Europa - Neder
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land unntatt - hadde arbeiderbevegelsen rundt år 1914 greid å
samle ca. en tredjedel av velgerne.3
Denne første perioden av framgang for arbeiderbevegelsen ble
stanset av første verdenskrig som splittet Internasjonalen og ga
nasjonalismen nytt fotfeste. Krigens ødeleggelser raserte imidler
tid ikke grunnmuren. Bare i ett land - USA - ble arbeiderbe
vegelsen påført et slag som det tok lang tid å kommer over. Det
er også riktig at det australske arbeiderpartiet aldri har gjenvun
net den dominerende posisjonen det hadde i de første årene til
Commonwealth.
Mot slutten av krigen og like etter var arbeiderklassen på fram
marsj. Overalt skjøt antallet fagorganiserte og partimedlemmer i
været, mens resultatene i nasjonale valg som regel var noe mer
beskjedne. I de fleste land ble de to sentrale kravene til Den
andre internasjonalen - allmenn stemmerett og åtte timers ar
beidsdag - oppfylt. De første landsomfattende arbeiderklasserevolusjoner fant sted i Russland, Finland og Ungarn. Samtidig
dannet sosialdemokrater regjeringer eller dominerte samlingsregje
ringer i en rekke vest-europeiske land.
Det gikk imidlertid ikke lang tid før tidevannet snudde. Revolu
sjonære framstøt ble slått ned, unntatt i det isolerte og krigsødelagte Russland. Den kapitalistiske økonomien og den borgerlige
orden ble snart gjenopprettet. I det store og hele ble mellom
krigsårene en periode preget av stagnasjon for arbeiderbevegel
sen. I Vest-Tyskland, Italia, Østerrrike og Spania endte den i
katastrofale nederlag. Enkelte varige framskritt ble allikevel
oppnådd i 30-åra, f. eks. masseorganisering i fagforeningene i
USA og regjeringsgjennombrudd for de sosialdemokratiske par
tiene og deres reformistiske politikk i Skandinavia og på New
Zealand.
Etter den 2 verdenskrigen kom et nytt sprang framover, mindre
radikalt, men mer omfattende enn det i 1917-19. På ny steg
antallet medlemmer i arbeiderorganisasjonene, og i de fleste
europeiske land ble kommunistpartier med massebasis utviklet.
Nesten overalt opplevde arbeiderbevegelsen stor valgframgang, og
spesielt var kommunistpartienes framgang markant. Viktige sosiale
reformer ble gjennomført, og i enkelte land økte antallet av
offentlig eide virksomheter betydelig. Sovjetunionens nye stilling
som supermakt endret drastisk maktforholdene i verden.
Men enda en gang skulle det vise seg at denne perioden med
framgang og forventning for venstresida skulle bli svært kort
varig. I løpet av 1947-48 var kapitalismen igjen stabilisert på et
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nytt grunnlag, mens "folkedemokratiene" satt fast i stalinismens
jerngrep. I de moderne kapitalistiske landene fulgte to tiår med
organisatorisk, ideologisk og stemmemessig tilbakegang. I 1965 var
det fremdeles bare fem land i hele verden der arbeiderbevegelsen
hadde oppnådd absolutt flertall i frie, landsomfattende valg (av og
til i Australia og New Zealand, i Tsjekkoslovakia i 1946, i Norge
i 1945 og siden 1936 i Sverige). Siden midten av 60-åra har
imidlertid den norske og svenske arbeiderbevegelsen nok en gang
nådd over 50%-grensen i parlamentsvalg, denne gangen i følge
med sine søsterpartier i seks andre land.4
Tabell 1. Land hvor arbeiderbevegelsen har fått 50% av stemmene
ved parlamentsvalg siden 1965.
Land
Østerrike
Finland
Frankrike
Hellas
Norge
Portugal
Spania
Sverisre

Valgår
1971, 1975, 1979
1966
1981
1981
1969
1976
1982
1968. 1970. 1982

Kilder: K. v. Bey me, Parteien in westlichen Demokratien. MCnchen 1982 og 1983,
8. 468ff; avisoppslag 1982 og 1983.

Gitt at fire av disse sjeldne historiske hendelsene fant sted i
1981 eller 1982 og at antallet sosialdemokratiske regjeringer i dag
befinner seg på et av sine to historiske høydepunkter, ville det
være for tidlig å påstå at dette er en nedgangsperiode. Før vi ser
på de mørkere sidene av det som for mange lesere vil framstå
som et overraskende rosenrødt bilde, bør vi legge til at vekst og
framgang også karakteriserer situasjonen til arbeiderbevegelsen i
en rekke andre land.
I Vest-Tyskland stod SPD på toppen av sin politiske innflytelse i
70-åra, og partiet ledet en samlingsregjering fra 1969 til 1982.
Selv det nå så plagede britiske arbeiderpartiet har hatt sin
lengste regjeringsperiode i det siste tidsrommet - fra 1964-70 og
1974-79. I Italia oppnådde PCI i 1976 det nest beste resultatet
noensinne for et kommunistparti i et fritt valg. I 1979 og 1983
oppnådde det sitt tredje og fjerde beste resultat noensinne.5 Det
assorterte utvalget som utgjør de offisielle medlemspartiene i den
Sosialistiske Internasjonalen og alle andre lenger til venstre, må
medgis å være en kunstig gruppering. Ikke desto mindre oppnådde
den sitt beste resultat noensinne ved det italienske valget i 1983:
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49,1%, sammenliknet med sosialistenes og kommunistenes sammen
lagte 39,7% i 1946.6
I Japan har arbeiderbevegelsen tradisjonelt vært splittet i mange
fraksjoner. Den oppnådde sitt beste resultat på 39-40% først i
1963 og på nytt i 1972. Deretter falt det tilbake til 35% i 1980.
(Det japanske kommunistpartiet utviklet seg for sin del fra å
være en marginal gruppe til å bli et annenrangs parti med tu
senvis av medlemmer og 10-11% av stemmene). I Canada vokste
New Democratic Party til et relativt beskjedent beste-resultat på
nesten 20% i 1980. Nye rekorder, av varierende internasjonal
betydning, ble også satt i Irland (17 % for Labour i 1969) og
Island (22,9% for kommunistene og 22% for sosialdemokratene i
1978, begge bestenoteringer). I Luxemburg oppnådde sosialistene,
kommunistene og sosialdemokratene i 1974 tilsammen 48,8% av
stemmene. I Nederland fikk sosialdemokratiet sitt beste resultat
noensinne i 1977, mens dets regjeringsinnflytelse allerede hadde
passert toppen i den foregående perioden (1973-77). Den danske
arbeiderbevegelsen oppnådde to bemerkelsesverdige resultater i
denne perioden. I 1973 sank stemmeandelen til sosialdemokratiet
og venstrepartiene til sitt laveste nivå siden 1920, 36,7%, og
resultatet i 1975 var det nest laveste siden 1926. På den andre
siden vant de i 1966 og 1979 den største oppslutning i hele sin
historie, like under 50%.
Hvor var det da at arbeiderbevegelsen ikke oppnådde noen fram
gang? I USA forble den helt og holdent utenfor den nasjonale
pqlitikken, unntatt som en pressgruppe. I Sveits har kommuniste
nes, venstresosialistenes og sosialistenes stemmeandel holdt seg på
rundt 25-30%. I New Zealand og Norge har kurven pekt nedover,
og nedgangen har vært dramatisk i Belgia. I 1981 oppnådde de
belgiske sosialistene og kommunistene tilsammen 27,4% av stem
mene, sammenliknet med deres beste resultat (med allmenn stem
merett) på 44,7% i 1954.
En dramatisk nedgang fant også sted i Storbritannia i denne
perioden hvor Labours resultat på 27,6% i 1983 var det laveste
siden 1918 og mer enn 20% lavere enn i 1966. Det er i sannhet
vel verdt å legge merke til at i de to eldste industrilandene i
Europa - England og Belgia - befinner den politiske arbeider
bevegelsen seg i øyeblikket i en framskreden oppløsnings- og
forvirringsfase, mens det tyske sosialdemokratiet med 38,2% i 1983
nå er like sterkt som på midten av 60-tallet. Det kan godt kom
me til å vise seg at 1983 var det året da den andre historiske
framgangsperioden for arbeiderbevegelsen ble vendt til tilbake
gang. Av de sju valg som dette året ble avholdt i våre 23 land,
endte fem i nederlag eller tilbakegang for arbeiderbevegelsen:
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Østerrike, Finland (hvor en etterkrigs-rekord for sosialdemokra
tiet ble overkompensert av en etterkrigs-rekord i nedgang i
støtte for kommunistene), Vest-Tyskland, Island og Storbritannia/Nord-Irland. Valget i Australia ble en seier for sosialdemokra
tiet, og velgerne i Italia beveget seg noe til venstre. I det store
og hele virker det som om det østerrikske resultatet gjenspeiler
den generelle situasjonen: Nedgang sammenliknet med de gode,
gamle 70-åra, men fremdeles på et historisk sett høyt nivå.
Dette bildet av generell valgframgang, fulgt av delvise tilbakeslag,
samsvarer godt med et annet mål på arbeidermobilisering: graden
av fagorganisering. I 18 av våre 23 land fant det sted en bety
delig økning av fagforeningstilknytningen i 60- og 70-åra. Toppen
ble nådd i slutten av 70-åra da nivået var høyere enn noen gang
(muligens med unntak av Frankrike). I Australia svingte prosenten
rundt et temmelig høyt nivå, like over 50% av alle arbeidere og
funksjonærer. I Østerrike, Japan, Sveits og USA sank prosenten
av fagorganiserte svakt, til tross for en økning i det absolutte
antall fagforeningsmedlemmer. Man bør merke seg at de trauma
tiske nederlagene til den politiske arbeiderbevegelsen i Belgia og
Storbritannia og tilbakegangen i New Zealand og Norge ikke er
blitt fulgt av en tilsvarende nedgang i antall fagorganiserte. Det
er riktig at det har vært tilbakegang i Storbritannia etter 1980,
men medlemstallet er fremdeles markert høyere enn i 60-åra. Den
generelt oppadgående kurven for fagforeningsmedlemskap har
nylig begynt å flate ut og gå noe nedover i de fleste land. I
Frankrike startet denne prosessen allerede i 1977. Medlemstallet i
CGIL i Italia, når vi holder pensjonerte medlemmer utenfor,
begynte å gå tilbake i 1978. I Nederland har det siden 1980 vært
en betydelig nedgang, mens medlemsandelen til det vest-tyske
DGB har vist en mindre markant reduksjon siden 1982. I Sverige
opprettholder imidlertid fagforeningene sin styrke, og i Belgia
fortsetter de å vokse. Her profiterer de på at de administrerer
arbeidsløshetstrygd, og på tariffavtaler som gir spesiell bonus til
organiserte arbeidere. Et annet nytt tegn i tiden har vært enkelte
amerikanske fagforbunds frivillige aksept av lønnsnedgang og
reduserte sosiale rettigheter. Dette startet med UAW-avtalen
(UAW er bilarbeiderforbundet i USA, o.a.) med Chrysler i 1979 og
fortsatte med stålarbeiderforbundets retrett. I Nederland har
fagforeningene godtatt små nominelle lønnsnedslag, men i det
store og hele har dette 30-års fenomenet vært begrenset til
USA.7
Det er en slående forskjell i graden av faglig organisering mellom
fire grupper land: a) de hvor det store flertall av arbeiderne og
funksjonærene er organisert (de fem nordiske landene, Belgia og
Luxemburg); b) de hvor et knapt flertall er organisert (Østerrike,
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Storbritannia, Irland, Australia og New Zealand); c) de hvor ca.
en tredjedel av potensielle fagforeningsmedlemmer er organisert
(Vest-Tyskland, Italia, Japan, Canada, Nederland og Sveits), og d)
de hvor mellom en fjerdedel og en femtedel av alle arbeidere og
funksjonærer er organisert (Frankrike og USA).
Tabell 2. Organisasjonsgrad i 1980 i utviklede kapitalistiske land.
Fagorganiserte i prosent av alle lønnsmottakere.
Land
Australia
Østerrike
Belgia
Canada (1979)
Danmark
Finland
Frankrike
Vest-Tyskland
Island (1974)
Irland
Italia (1979)
Japan (1978)
Luxemburg (1979)
Nederland
New Zealand
Norge
Sverige
Sveits
Storbritannia
USA

Organisasjonsprosent
55
58
75
39
79
ca. 75
22
33
80
52
37
32
70
38
ca. 50
ca. 55
85
33 - 37
54
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Kilder: For Australia, Østerrike, Belgia, Danmark, Vest-Tyskland, Italia, Neder
land, Norge, Sverige, Storbritannia og USA, A. Kjellberg, Facklig organisering i
tolv l&nder. Lund 1983, s. 36ff.; for de andre landene, S. Mielke, ed., Internatio
nales Gewerkschaftsbuch, Opladen 1983, s. 431f., 444, 579, 585, 630, 677, 750,
810, 971f.

Ser vi på de moderne kapitalistiske landene under ett, blir begrensningene i veksten blant fagforeningene demonstrert av det
faktum at alle de store kapitalistiske landene tilhører gruppe c)
eller d). Når det gjelder parlamentsvalg, er materialet mindre
entydig, men også her er arbeiderbevegelsen (og har vært) ster
kest i den kapitalistiske periferien. Bare i ett tilfelle har arbei
derbevegelsen i et av de store kapitalistiske land vunnet en
absolutt majoritet av stemmene, i Frankrike i 1981. I USA, som
uten sammenlikning er det største og mektigste kapitalistiske
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landet, er arbeiderbevegelsen klart svakest. Den har til og med
gått tilbake de siste årene.
Radikaliseringstendenser

Mange sosialister vil uten tvil finne det vanskelig eller umulig å
forbinde det sørgelige styret til Helmut Schmidt eller Harold
Wilsons tvilsomme politikk med framgang for arbeiderbevegelsen.
Og disse herrene vil på sin side antakelig nekte å se på seg selv
eller sine regjeringer som et ledd i en kjede som utgjør arbeider
klassens utvikling. Uansett er det andre spørsmål som er langt
viktigere i et historisk perspektiv. Hva skjedde med arbeiderbeve
gelsen i denne nylige perioden med vekst og framgang - fra midt
i 60-åra til de tidlige 80-åra? Ble den mer eller mindre integrert
i den moderne kapitalismen? Hva skjedde med kapitalens herre
dømme i denne tida? Ble det ytterligere befestet, forsterket, eller
tvert i mot svekket? La oss starte med de to første spørsmålene.
I det store og hele synes det klart at sosialdemokratiet i løpet av
perioden er blitt mindre passivt aksepterende og mer radikalt
krevende. Det tyske sosialdemokratiet er langt mindre entusiastisk
i sin omfavnelse av "blandingsøkonomien" i dag enn det var i
1959 da det vedtok Bad Godesberg-programmet. Et tydelig tegn på
denne endringen er partiets holdning til Marx: I 1959 ble Marx
fullstendig slettet fra listen over de intellektuelle og moralske
tradisjoner som skulle utgjøre SPDs inspirasjonskilde; i 1983
organiserte SPD et felles seminar med det øst-tyske SED for å
diskutere Marx’ betydning.8 Etter bruddet med det liberale partiet
høsten 1982, har SPD gått betydelig til venstre. Senhøstes 1983
innledet SPD-regjeringen i Hessen forhandlinger med De Grønne
med sikte på et mulig samarbeid. I Frankrike avgikk det gamle
SFIO og dets "tredje kraft"-oppfatninger med døden. Det ble
erstattet av det nye Sosialistpartiet som har praktiserte en
"Venstre-union" og spredt en ideologi som i det minste i 70-åra
klart omfattet et "brudd med kapitalismen". Det østerrikske
sosialdemokratiets enestående valgresultat førte til at partiledel
sen og partikongressen i 1978 skjerpet den programmatiske kritik
ken av kapitalismen. Partiets ønske om å skape et helt nytt,
klasseløst samfunn ble også framhevet.9
Etter 44 år med regjeringsmakt la det svenske sosialdemokratiet
fram det mest konkrete og radikale forslaget i sin historie: de
såkalte lønnstakerfondene, som ville føre til en gradvis sosialise
ring av alle de viktigste produksjonsmidlene. Etter dette er de
opprinnelige forslagene blitt vannet ut flere ganger, men en ikke
ubetydelig endring av eierforholdene står likevel fremdeles på
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dagsorden. Det britiske arbeiderpartiet er i dag mer venstreorien
tert enn det var under Attlee, Gaitskell, Wilson og Callaghan. Det
eneste klare unntaket er det italienske sosialistpartiet, PSI, som
har svingt skarpt til høyre, men det er idag et langt mindre parti
enn før. På det internasjonale området har også sosialdemokratiet
gjennomgått en utvikling. Ikke bare har den Sosialistiske Interna
sjonalen fått nytt liv etter 1976 under Willy Brandts ledelse. Den
har også begynt å føre en ny progressiv linje, særlig i forhold til
Latin-Amerika, med støtte til den nicaraguanske revolusjonen og
til frigjøringskamper i Mellom-Amerika. Riktignok er det sant at
SPDs Helmut Schmidt spilte en sentral og skjebnesvanger rolle
som pådriver for den nye fasen i våpenkappløpet med NATOs
såkalte dobbeltvedtak i 1979. Men i siste runde av rakett-beslutningene i 1983, stemte alle sosialdemokratiene i NATO (unntatt
det franske, italienske og portugisiske) mot den nye utplasserin
gen av amerikanske raketter i Europa.
Det er rett og slett galt å påstå at sosialdemokratiet er blitt
stadig mer borgerliggjort og integrert i kapitalismen. Derimot
kunne en hevde at den moderate radikaliseringa av de sosial
demokratiske partiene er blitt mer enn oppveid av svekkelsen og
høyredreininga til kommunistpartiene. Mens det er store sosial
demokratiske partier i 22 av våre 23 land, finnes det bare kom
munistpartier av betydning i sju av dem, dvs. partier som har like
stor oppslutning som det italienske sosialistpartiet eller det irske
arbeiderpartiet, dvs. minst ti prosent av stemmene.
Tabell 3. Velgeroppslutning om viktige kommunistpartiera i utvik
lede kapitalistiske land.
Land
Italia
Portugal
Island
Frankrike
Finland
Hellasb
Japan

Siste valff
1983
1983
1983
1981
1983
1981
1980

Stemmeandel
29.9
18.0
17.4
.16.1
13.6
12.2
9.8

aMedregnet stemmetallene for kommunistdominerte valgallianser i Portugal og
Finland. Det islandske partiet er en blanding av et kommunistisk og sosialistisk
parti.
^KKE utenlands vant 10% og KKE innenlands vant 1.3 %.
Kilder: Se tabell 1.

Ytterligere to kommunistpartier har rikspolitisk betydning. Det
spanske kommunistpartiet fikk bare 4.1 % av stemmene i 1982,
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men det har muligheter til å gjøre et come-back på grunn av sin
innflytelse i de to viktigste fagorganisasjonene. Det svenske
kommunistpartiet med 5,6% av stemmene, står svakt i fagbevegel
sen, men det er respektert for sitt parlamentariske arbeid som en
ikke uviktig støttespiller for sosialdemokratiske regjeringer.
Kommunistpartiet i Luxembourg får like mange stemmer, 5,8% i
1979, men er mer isolert politisk. I de øvrige landene er kommu
nistpartienes innflytelse begrenset til enkelte lokale områder eller
spesielle deler av industrien.
Vekst og framgang har ikke vært hovedtendensene i den kommu
nistiske bevegelsen. Det italienske og japanske kommunistpartet
har hatt en positiv utvikling, selv om velgeroppslutningen har
stagnert og til og med gått litt tilbake siden 1976. Det islandske
og svenske kommunistpartiet har økt sin oppslutning noe. For de
øvrige kommunistpartiene er tendensen klart negativ, med kata
strofale nederlag nylig i Spania og Luxembourg, og stadig tilbake
gang i Frankrike, Finland og for småpartiene. Sammenliknet med
resultatene med opplsutningen om EDA-alliansen før kuppet,
utgjør den nåværende oppslutningen om det greske kommunist
partiet en klar svekkelse. Selv i Portugal hvor kommunistpartiet
gjør det bedre enn i 1975 og 1976, gjenspeiler valgresultatene
neppe partiets viktige rolle i den langvarige kampen mot Salazar diktaturet.
De ideologiske hovedtendensen i de viktigste kommunistpartiene i
de utviklede kapitalistiske landene har vært en klart uttrykt
tilslutning til det parlamentariske demokratiet, og understrekning
av fullstendig uavhengighet av Sovjetunionens politikk. Bortsett
fra Hellas og Portugal, der utviklingen er annerledes, kan dette
til en viss grad sies å innbære en integrasjonsprosess. De fleste
kommunistpartiene utgjør ikke lenger noe revolusjonært internasjonalistisk virus i de utviklede kapitalistiske landene. I stedet
fungerer de som protestpartier for arbeiderklassen, som driv
krefter for samfunnsmessig endring uten å utfordre de nasjonale
politiske spillereglene. Dette er et klart brudd med Kominterntradisjonen. Men Komintern ble oppløst i 1943, og seinkapitalismens vitalitet har i praksis ikke gitt disse partiene særlig mange
alternativer i etterkrigsårene. Den nåværende tendensen er fram
for alt en prinsippiell anerkjennelse av det som lenge hadde vært
en praktisk nødvendighet - hvis en ikke skulle blitt en hendøende
sekt. Det kan se ut som om det ikke har skjedd noen grunnleg
gende endring verken i de anti-kapitalistiske holdningene i disse
partiene eller deres daglige arbeid. For eksempel er det ingen
grunn til å anse det franske kommunistpartiets politikk idag som
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Tabell 4. Holdninger blant kommunistiske og andre venstre-elitera
/ Italia 1970-1981. Prosentandel i full eller nær overensstemmelse
med det syn som er gjengitt under.
Resten av venstresida
fPSI. PSDI. PSIUP. DPI
100
86
92

Ar

PCI

Arbeiderne er ugunstig
stilt når det gjelder
inntektsfordeling.

1971
1976
1981

100
100
82

Fagforeningene har altfor
stor makt i Italia.

1971
1976
1981

5
10
21

23
39
50

Kapitalismen er en
trusel for Italia.

1971
1976
1981

95
79
61

100
71
42

Mye av frykten og uroen for
øke statsinngrep på sosiale
og økomiske områder er
opplagt berettiget.

1971
1976
1981

15
25
62

25
33
50

De store industribedriftene
burde nasjonaliseres.

1971
1976
1981

100
49
25

100
67
36

Streikeretten burde begren
ses i offentlige servicenæringer (f. eks. gassverk
off transport).

1971
1976
1981

0
12
71

8
39
78

aDen presise definisjonen av "elite" kjenner jeg ikke, men det dreier seg om
representanter for partiene i parlament og kommunestyrer. Dette har jeg muntlig
fra Wolfgang Merkel.
Kilde: R. D. Putnam m.fl. "Polarisation and Depolarisation in It alien Politics:
1968-1981", et notat skrevet for årsmøtet 1981 i American Political Science
Association, tilleggstabell 1, her sammenfattet fra W. Merkel, "Polarisierung oder
Depolarisierung, Zentrifugalitåt oder Zentripetalit&t? Anmerkungen sur modelltheoretischen Diskussion des italienischen Parteisystems", et notat framlagt på
årsmøtet for Deutsche Vereinigung ftir Wissenschaft der Politik, Mannheim,
oktober 1983, p 17.
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mer moderat enn i 1956 da det støttet regjeringen Mollet. Men
bildet er mer sammensatt. Når det gjelder det italienske kommu
nistpartiet, det mest framgangsrike kommunistpartiet i de utvik
lede kapitalistiske landene, viser gallupp-undersøkelser at en i
syttiåra fikk en voldsom økning i aksepten av hva en kunne kalle
pro-kapitalistiske holdninger. Denne høyredreininga har gått hånd
i hånd med det en kan finne også hos andre politiske krefter i
Italia, noe som er vist i tabell 4.
Når en leser denne tabellen, må en holde to ting klart. For det
første utgjør startåret for undersøkelsen høydepunkter i italiensk
radikalisme. For det andre må de forskjellige vurderinger av
staten blant kommunister og ikke-kommunister sees på bakgrunn
av a) de storstilte nasjonaliseringene og de mange forskjellige
former for statlig intervensjon i Italia, og b) den sterke, brukerorienterte politiseringen av disse institusjonene fra regjerings
partienes side, inklusive PSI og PSDI. Denne kjensgjerningen
viser at det er en sterk tendens til ideologisk integrasjon. Likevel
blir ikke politikk til gjennom meningsmålinger. På bakgrunn av de
ovenfor nevnte data ville en ikke ha ventet at PCI skulle ha
vendt tilbake til et mer opposisjonelt standpunkt senhøstes 1980
og dermed valgte et venstre-alternativ framfor det "historiske
kompromiss". Den riktigste slutning en kan trekke av utviklingen
av partilinjen og %elite"-synspunktene synes å være at de mektige
integrasjonstendensene klart virker på det store og nasjonalt
selvstendige PCI, men at faren fremdeles mer er en mulighet enn
noe som virkelig er realisert.
Stort sett, og til tross for de delvis motstridende italienske
erfaringer, kan vi si at arbeiderbevegelsen i de framskredne
kapitalistiske landene nå klart er sterkere og (litt) mer radikal
enn den var mot slutten av den historiske vekstperioden som tok
til i midten av 1960-åra. Arbeiderbevegelsens økende pågåenhet,
målt gjennom dens deltakelse i arbeidskonflikter, motbeviser også
tesen om integrasjon. På dette området er den beste langtidsoversikt laget av en israelsk sosiolog, Michael Shalev. Tabell 5 er
hentet fra hans arbeid. Shalevs mål er det han kaller "relativt
engasjement" - det vil si prosentdelen av arbeidskraften utenom
landbruket som er engasjert i streikeaksjoner i løpet av et ka
lenderår. Tabell 5 viser klart en stor forskjell i streikeaktiviteten
mellom de utviklede kapitalistiske landene. Men selv om noen land
har opplevd en nedgang, spesielt iøyenfallende i tilfeller som
Vest-Tyskland, Norge og Sverige, har den generelle tendensen
pekt oppover siden slutten av første verdenskrig, og den nådde
en topp i 1970-åra.
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Tabell 5. Streiketendenser i 18 land 1919-1982.
1974-77
371
251
110
219
102
41
40
26
43
56
21
31
5
1
4
2
5
0.3

1978-82
272
210
27
97
106c
70d
10
14
36
33
15c
29
11
1
5
2C
4
©

Relativ deltakelse
1960-67
1968-73
135
248
108
216
135
127
47/230b
18
26
69
39
69
35
40
23
33
27
44
19
38
8
17
8
14
2
1
17
3
2
4
3
5
1
1
0.2
0.1

o

1919-38 1946-52
Italia
6
199
Australia
43
149
Frankrike
22
94
Finland
6
50
New Zealand
16
49
Storbritannia
24
39
Japan
3
34
USA
19
28
Irland
12
25
Kanada
12
25
Belgia
31
21
Danmark
5
9
Sverige
19
9
Østerrike
7
5
Vest-Tyskland 26
5
Nederland
8
3
Norge
21
3
Sveits
3
0.2

aAntall personer involvert i streiker pr tusen av arbeidskraften utenom jordbruk.
Tallene viser til det geometriske gjennomsnitt for årene i perioden. (Det geome
triske gjennomsnitt er kvadratroten av produktet av et gitt sett av tall. Sammen
liknet med det vanlige aritmetriske gjennomsnitt er det mindre følsomt overfor
ekstreme verdier - f. eks. en uvanlig høy streikeaktivitet i ett år i perioden).
Antakelig har forfatteren sløyfet år med diktatur i sine beregninger fra mellom
krigstida.
bFør 1971 sløyfet finsk statistikk konflikter som varte mindre enn fire timer og
også indirekte former for engasjement. Det første tallet av to er gjennomsnittet
før forandringen, 1968-70, det andre etter forandringen, 1971-73.
CM. Shalev "Strikes and the Crisis: Industrial Conflict and Unemployment in the
Western Nations", Economic and Industrial Democracy, vol. 4 no. 4, 1983, pp.
440f.
dDet britiske gjennomsnittet dekker en topp i 1979 og en nedgang i 1980-82 til
nivået i midten av 70-åra.
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Forandringer i klasseforholdene: Pi fabrikkgolvet

Store forandringer fant sted i 1970-åra i det umiddelbare for
holdet mellom kapitalister og lønnsarbeidere, de viktigste siden
arbeiderbevegelsens tidlige år. Mens den første vekstperioden
eller, i noen land, en senere periode med oppsving hadde ført til
erobringen av faglige rettigheter og opprettelsen av arbeidstilsyn,
førte forandringene i 1970-årene eller tidlig på 1980-tallet til
begrensninger i arbeidsgivernes rettigheter i forbindelse med
ansettelse og oppsigelse, organisering av arbeidet og lønnssyste
met. Videre ble arbeidervern- og arbeidsmiljøforskriftene stren
gere, og fagforeningenes eller bedriftsforsamlingenes rettigheter
betydelig utvidet. En omfattende oversikt over denne utviklingen
ville føre ut over rammen for denne artikkelen. Men vi kan i det
minste kort angi de viktigste forandringene i lovgivning og
kollektive avtaler i de ledende kapitalistiske landene (med unntak
av Japan).
Storbritannia: 1974 Lov om fagforeninger og arbeidsforhold (TULRA), lov om helse og sikkerhet på arbeidsplassen; 1975 lov om
oppsigelsesvern (EPA), lov om likestilling; 1976 rasediskrimineringslov. TULRA og EPA utvidet strukturen og anvendelsen av
kollektive forhandlingsrettigheter og begrenset oppsigelsesmuligheten. EPA sørget videre for retten til å drive fagforeningsarbeid
i arbeidstida.
Frankrike: 1973 lov som gir rett til å appellere en oppsigelse og
avskjed ved innskrenkninger; 1975 lov som beskytter mot opp
sigelse av gravide kvinner og sikrer betalt svangerskapspermisjon;
1977 lov som gir de ansatte tilgang på informasjon; 1978 lov om
månedslønn for alle ansatte; 1982 Aroux-lovene som utvider
fagforeningenes rettigheter i bedriften når det gjelder kollektive
forhandlinger og medbestemmelse i helse og sikkerhetssaker.
Vest-Tyskland: 1969 lov om beskyttelse mot oppsigelse; 1970
lovgivning om sosialforsikring og kollektive avtaler som hevet
sykepengene til 100% av normal betaling for arbeidere og ansatte;
1972 revisjon av bedriftslovgivning fra 1952 som utvider bedriftforsamlingenes rett til å delta i beslutninger; 1973 lov om arbei
dervern; 1976 lov om medbestemmelse.
Italia: 1969 banebrytende kollektiv avtale i den kjemiske indu
strien om organisering og kontroll av sikkerhet og helse på
arbeidsplassen; 1970 lov som sikrer faglige rettigheter i bedriften
og regulerer oppsigelser; 1971 lov om beskyttelse av arbeidende
mødre; fra den første delen av 1970-åra, "utviklingsavtaler" med
store konsern om styring av investeringer; 1975 lov som regulerer
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avskjedigelser og redusert arbeidstid; 1977 anti-diskrimineringslov;
1977 avtale med Olivetti om forhandlinger om innføring av ny
teknologi, senere utvidet til en nasjonal industriavtale i 1979.
USA: opprettelse av et direktorat for arbeidervern og bedrifts
helsetjeneste (1970) og et direktorat for gruveinspeksjon (1973).
En arbeidsreformlov, som ville ha lettet faglig organisering, og en
likestillingslov er ikke blitt vedtatt.
I noen av de mindre, utviklede kapitalistiske land ble det gjort
enda viktigere framskritt. I Nederland ble det vedtatt en lov i
1977 som gav bedriftsforsamlingene rett til å utsette viktige
økonomiske avgjørelser i en måned, med mulighet til å appellere
til domstolen i Amsterdam. Bedriftforsamlingen har også rett til å
nedlegge veto mot kandidater til styret, men dette kan aksjo
nærene appellere til Det nasjonale samfunnsøkonomiske råd og til
slutt til sosialministeren. Enkeltansatte har rett til å nekte arbeid
som medfører fare.
I følge svensk og norsk arbeidsmiljølovgivning fra 1977 har
verneombudene rett til å stoppe arbeid som de anser som farlig
for de ansattes helse og sikkerhet. Den svenske medbestemmelsesloven av 1976 gjorde det juridisk bindende for arbeidsgiveren å
forhandle med fagforeningene om enhver vesentlig avgjørelse i
bedriften. Den forlangte også at i enhver tvist om arbeidsopp
gaver mellom en formann/arbeidsgiver og en eller flere ansatte,
skulle bedriftsklubben ha det avgjørende ord, dersom ikke, eller
inntil, en hadde nådd fram til et forlik gjennom forhandlinger på
høyere nivå eller saken var blitt avgjort i Arbeidsretten.
Viktige, men ikke så omfattende, lover angående arbeidsfor
holdene ble også vedtatt i Danmark og Finland på slutten av
syttitallet. I Belgia ble rettighetene til bedriftsforsamlinger og
særlig fagforeninger - tilgangen på informasjon, permisjon med
lønn for å gå på fagforeningskurs, etc. - utvidet ved tariffavta
lene i 1971 og 1972. I 1974 ble det i Østerrike satt fram et
forslag til lov om bedriftsdemokrati. Dette ble sterkt moderert av
det sosialdemokratiske flertallet pga sterkt press fra den borger
lige opposisjonen, men bedriftsforsamlingenes makt ble utvidet i
forhold til en lov fra 1919.10
Sveits er det eneste landet i Vest-Europa som ikke har noen
lovgivning angående arbeidernes og fagforeningenes rettigheter på
arbeidsplassen. Et felles forslag fra de ulike fagorganisasjonene
om medbestemmelse på arbeidsplassen ble nedstemt i en folkeav
stemning i 1976. Men det må tilføyes at gjennom direkte forhand
linger i 1975 sikret de sveitsiske fagforeningene seg visse garan
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tier i forbindelse med avskjedigelse eller permitteringer. I VestTyskland ble to lovforslag til en mer vidtrekkende arbeidsmiljølov
- som liknet den norske og svenske lovgivningen - forhindret av
høyrekreftene. Regjeringen Kohl har offisielt hatt disse lovfor
slagene på dagsordenen. Selv i USA styrket arbeiderklassen sine
posisjoner med de nye statlige direktoratene for overvåkning av
arbeidsforhold. Og selv om den økende massearbeidsløsheten på
nytt har svekket arbeiderklassen, er ingen av de ovenfor nevnte
lovene eller tariffavtalene noe sted blitt satt ut av kraft.11
Arbeiderklassens bedrede stilling i produksjonsfæren har gått
hand i hand med en forbedring i distribusjonssfæren. Arbeidernes
andel av nettoproduktet i industrien i de sju viktigste OECD-landene (USA), Japan, Vest-Tyskland, Frankrike, Storbritania, Italia,
Canada) steg fra 68% i 1972 til rekordhøye 73% i 1982. I 1983 er
det ventet at prosentandelen faller til rett under 72%.12
II. DEN POLITISKE HISTORIENS IKKE-LINEÆRE KARAKTER.
NEDERLAG, DESILLUSJON OG KRISE

Som vi alle er klar over, er Pangloss ikke noen bedre inspira
sjonskilde enn Kassandra.13 Mitt mål er i denne forbindelse å
bidra til en "vitenskapelig sosialistisk" analyse av klasseforholdene
og av klassekampen, og ikke å motvirke pessimismen med falsk
optimisme. Den rådende følelsen av tilbakegang har sjølsagt basis
i virkeligheten, men hovedpoenget er at venstresidas handlings
lammelse eller krise må sees i et større historisk perspektiv der
hovedtendensen er at arbeiderbevegelsen har vokst, fått økt
betydning og at den har vunnet noen nye posisjoner. I motsatt
fall vil vår forankring i historiske realiteter bli knust av en
tidevannsbølge av spontane inntrykk og erfaringer.
Hensikten med denne delen av artikkelen er tosidig. På den ene
sida å forklare det åpenbare faktum at arbeiderbevegelsen og den
sosialistiske venstresida nesten uten unntak er på defensiven, og
på den andre sida vurdere de politiske konsekvensene av den
økonomiske krisa vi har levd med siden slutten av syttiåra. Det
er helt klart en sammenheng her, og enkelte kan til og med
hevde at min analyse til nå har blandet sammen to svært ulike
perioder: Den ene kjennetegnet ved høy økonomisk vekst og
stramt arbeidsmarked (60-åra og første halvdel av 70-åra), og den
andre kjennetegnet ved lav, ingen, eller negativ økonomisk vekst
og økende massearbeidsløshet. Hver av disse periodene har sin
politiske profil. Etter min mening tilbakeviser oversiktene over
framskritt når det gjelder økt velgeroppslutning, organiseringsgrad, streiker, styrkeforholdene på arbeidsplassene og innteksfor39

delinga påstanden om et historisk gap mellom de to periodene.
Men det er sjølsagt sant at en må ta hensyn til den nye situa
sjonen som har oppstått, symbolisert ved de beryktede navnene
Thatcher og Reagan.
I stor utstrekning skyldes den nåværende forvirringa på venstre
sida at historien som vanlig ikke følger noen rett linje. Fram
gangene var like lite ventet som nederlagene og desillusjonene.
Ja, for ingen av venstresideprosjektene (i vid forstand) fra seksti
og syttiåra ble noen gang gjennomført. Sosialdemokratiets selvtilfredshet med den voksende "blandingsøkonomien" som ble feiret i
Bad Godesberg-programmet og andre programmatiske dokumenter
fra slutten av 50-åra og begynnelsen av 60-åra, ble snart ut
fordret av en bred bevegelse av studenter, mellomlag og unge
arbeidere som avviste kapitalens logikk og arbeidskraftas varekarakter. Den første halvdelen av syttitallet ga keynesianismen en
avgjørende knekk, noe som førte til SPDs nye kurs under Schmidt
og den engelske arbeiderpartiregjeringas kuvending i 1976. Til
tross for at en allerede meget sterk arbeiderbevegelse vant nye
posisjoner, ble det norske og svenske sosialdemokratiets politiske
hegemoni svekket i løpet av syttiåra når de ble stilt overfor nye
spørsmål som miljøvern, desentralisering og (for Norges ved
kommende) spørsmålet om EF-medlemskap. I 1976 ble en unik
erfaring i arbeiderbevegelsens og det parlamentariske demokratiets
historie avsluttet. Etter å ha sittet med regjeringsmakten uav
brutt i 44 år, og med absolutt majoritet i to tredjedeler av
perioden, måtte det svenske sosialdemokratiet forlate taburettene.
I Belgia hadde den samme manglende evne til gi svar på nye
problemer - framfor alt nasjonale og språklige stridsspørsmål allerede i 60-åra redusert sosialdemokratiet til et middels stort
parti. Fra 1961 til 1981 tapte det belgiske sosialdemokratiet mer
enn halvparten av sine velgere i Brtesel-regionen, oppslutningen
falt fra 41,6% til 20%.
Den seierrike vietnamesiske motstandskampen mot USA og den
eksplosive veksten i høyere utdanning ga støtet til en venstrebevegelse som i studentopprøret, mai-68 i Paris og den anti-imperialistiske kampen i den tredje verden fant beviset for riktigheten
av en revolusjonær politikk. Revolusjonære ideer spredde seg
raskt blant betydelige grupper av studenter, yngre intellektuelle
og av og til yngre arbeidere. Bevegelsens utgangspunkt var et
kulturelt klimaskifte, opprør mot foreldre og familie, seksuell
frigjøring, en ny musikkultur, og en grunnleggende revurdering av
USAs rolle i verden og av etterkrigsboomen.
Politisk sett var venstreside-perspektivet aldri særlig realistisk. I
det minste kan vi i ettertid slå fast at dette var klart når en
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allerede 30 mai 1968 så hvor lett de Gaulle fikk stoppet opposi
sjonen uten engang å måtte vise fram, langt mindre bruke, den
uforminskede makten til den franske statens repressive apparat.
Siden det i tillegg var usannsynlig at noen moderne kapitalistisk
stat skulle bli offer for rystelsene som en konvensjonell krig ville
medføre, var det lite sannsynlig at mai 1968 skulle framstå som
noen "generalprøve" for en kommende revolusjon, slik 1905 hadde
vært i Russland. Med unntak av noen terroristiske smågrupper,
var det revolusjonære venstre så svakt at det ikke engang hadde
muligheten til å lide et nederlag. Det bare forsvant. De organisa
toriske restene fra den revolusjonære bølgen i 1968-70 er over
raskende små. Idag finnes minipartier som klarer å oppnå mellom
en til to prosent av stemmene bare i Frankrike, Portugal og
Italia. Dette i motsetning til den reformistiske "tredje vei" beve
gelsen som oppsto i avspenningsårene på slutten av femtitallet, og
som la grunnlaget for levedyktige partier i Danmark og Norge,
for en tid også i Nederland og Frankrike.
De ulike politiske kreftene og prosjektene som fantes mellom det
klassiske sosialdemokratiet og det revolusjonære venstre har også
lidd smertelige nederlag. I noen år midt på syttitallet så det ut
som regjeringsmakt og en gradvis utvikling mot sosialismen var
innen rekkevidde for de eurokommunistiske partiene i Sør-Europa.14 Men allerede i 1977 eller 1978 bleknet dette perspektivet
definitivt. Det franske sosialistpartiet befestet sitt hegemoni på
den franske venstresida. Det italienske kommunistpartiets fram
ganger stoppet opp og ble forvandlet til tilbakegang i den italien
ske politikkens villniss, med dens terroristaksjoner og anti-terroristkampanjer og sleipe manøvrer fra kristeligdemokratene,
støttet av amerikansk press. Det spanske kommunistpartiet er på
sin side blitt en utgruppe i rikspolitikken.
Venstresosialdemokrati, av og til kalt eurososialisme, så en tid ut
til å ha tatt over og arvet oppgavene og perspektivene til eurokommunismen. Men eurososialismen forfalt raskt. Det første
tegnet var valget i Frankrike i 1978. Det som måtte ha vært
tilbake av den latinske eurososialismen, ble forlatt til fordel for
nedskjæringspolitikk, kriseadministrasjon16 og borgerlig nasjona
lisme, for Frankrikes vedkommende med klar forbindelse til
tidligere tiders imperiepolitikk. Radikaliseringa av det britiske
arbeiderpartiet - en reaksjon på det forsmedelige nederlaget som
den høyresosialsdemokratiske politikken led i 1979 - var bremset
opp lenge før det store nederlaget i 1983. Stilt overfor en åpent
arbeiderfiendtlig og fagforeningsfiendtlig regjering som som presi
derte over økende arbeidsløshet og økonomisk fiasko, tapte La
bour på nytt innflytelse i alle deler av arbeiderklassen. Blant
sysselsatte arbeidere gikk Labour mer tilbake enn Toriene, noe
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som understreker at den nye Liberale-Sosialdemokratiske alliansen
neppe var den ene avgjørende faktor.16
Følgelig har alle retninger innenfor arbeiderbevegelsen: høyre,
venstre og sentrum, lidd alvorlige nederlag i det siste, og ven
stresida er så godt som utryddet. Ikke overraskende at demorali
sering er utbredt! Det er relevant å spørre om hvordan disse
nederlagene henger sammen med de framgangene for arbeiderklas
sen som jeg har beskrevet ovenfor. Er det en enhet mellom disse
motsatte tendensene som en kan gripe ved en dialektisk analyse?
For å svare på det må en se på mer enn valgresultater. Men
først noen ord om de lysende seire som arbeiderbevegelsen har
vunnet i valg i den siste tida.
Tre typer av framgang ved valg er spesielt verdt å merke seg. En
representeres av det østerrikske eksempel på klassisk moderat
sosialdemokrati. I 1971, 1974 og i 1979, en rekkefølge uten hi
storisk parallell, oppnådde SPØ mer enn femti prosent av stem
mene i et flerpartisystem med forholdstallsvalg. Resultatet i 1983
med 47,8 prosent er fortsatt meget respektabelt. Tilsynelatende er
dette en seier for en variant av reformismen som til tross for en
viss ideologisk radikalisering siden 1977-78, fortsatt er mye mer
forsiktig enn skandinavisk sosialdemokrati.17
Den andre typen representeres av sosialistpartiene, og dernest av
hele venstresida, i Frankrike, Spania, Hellas og Portugal. Sist i
70-åra og tidlig i 80-åra vant venstresida i vid forstand ene
stående seire ved stemmeurnene. Det greske valget i 1981 satte
også en verdensrekord: PASOK og de to kommunistpartiene fikk
60,3 prosent av stemmene, et tall ikke noe parti som gjorde krav
på å representere sosialismen og arbeiderklassen hadde nådd før i
et fritt nasjonalt valg. De nåværende partisystemene i disse
landene er alle nylig dannet, etter perioder med diktatur eller,
som i Frankrike, etter en ikke-diktatorisk, autoritær oppvåkning.
Fruktene av gaullismen og diktaturene er en avbrutt eller hemmet
utvikling for de klassiske sentrumspartiene - progressiv libera
lisme, reformvennlige kristelig-demokratiske partier, klassebevisst
småborgerlig reformisme og en dagsorden bestående av påtren
gende behov for reformer og modernisering som stort sett er blitt
ivaretatt i Nord-Europa. Nye sosialistiske partier har greid å dra
nytte av denne situasjonen ved å distansere seg fra kommunisme
og radikale løsninger, og ved å ta plassen til både sosialdemokra
tiet og det småborgerlige sentrum.
Både den sosialdemokratiske delen og sentrumskreftene har spilt
en avgjørende rolle, noe Mitterrands seier ved presidentvalget i
1981 viser klart og tydelig. Mitterrand nektet å lytte til den
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fasjonable Paris-intelligentsiaens "post-sosialistiske" sirenesang.
Han holdt fast ved Venstreunionens plattform som også omfattet
nasjonalisering, og drev sin valgkamp på arbeiderklassens klas
siske tema: arbeidsløsheten. Samtidig kom han med helt klare
signaler om moderasjon, og til og med om tradisjonell nasjona
lisme og antikommunisme ved å anklage Giscard for å være for
ettergivende overfor Sovjet. Depolariseringen som fulgte, ble
avgjørende for valgresultatet. Venstresidens kandidater vant
mindre støtte i første runde i 1981 enn venstrefløyen hadde
oppnådd ved parlamentsvalget i 1978: 47,8 prosent mot 49,8
prosent. Men mens mellom 88 og 94 prosent av velgerne som i
1978 stemte borgerlig i første valgomgang, også stemte på et
borgerlig parti i annen runde, fikk Mitterand i 1981 støtte i
annen runde av 16 prosent av dem som hadde stemt for Chirac i
første. Det var tilstrekkelig.18
Den tredje typen av seier for arbeiderbevegelsen i den senere tid
er mindre iøynefallende enn de andre to, men på grunn av dens
avanserte utgangsposisjon, er den kanskje enda viktigere for
arbeiderbevegelsens framtid i den moderne kapitalismen. Det
nordeuropeiske sosialdemokratiets evne til å vinne tilbake velgere,
parret med en økt åpenhet overfor venstresida, viste seg klart og
tydelig da den danske arbeiderbevegelsen gjorde sitt comeback i
slutten av syttiåra. I 1973 fikk sosialdemokratene, kommunistene
og de to sosialistpartiene til sammen 36,7 prosent av stemmene,
det laveste tallet i dansk arbeiderbevegelses historie siden 1920. I
1979 var de tilbake på 49,7 prosent, deres beste resultat, nest
etter rekorden på 49,9 i 1966. I 1982 var de svenske sosialdemo
kratene tilbake i regjeringsposisjon etter at SAP og VPK hadde
oppnådd 51,5 prosent av stemmene. Men klarest viser evnen til å
gjenvinne velgere seg i Vest-Tyskland. Der har oppløsningen av
koalisjonen med de liberale tidlig på høsten 1982, virket som en
vitamininnsprøytning for SPD. Selv om den økte oppslutningen
ikke var nok til å hindre kristelig-demokratenes seier ved det
nasjonale valget i mars 1983, så oppnådde SPD en valgseier både
i Hamburg og Hessen i slutten av 1982 og 1983.
Denne evnen til å gjenvinne velgere og reise seg igjen er hver
gang basert på en fornyet bekreftelse av prinsippene i den mo
derne progressive reformismen. Sosialdemokratene har typisk nok
tatt nærmere kontakt med fagbevegelsen ved å legge større vekt
på forsvaret av sysselsettingen og velferdsstaten, og har åpnet
seg mot freds- og miljøbevegelsene. De har også søkt et grunn
lag for samarbeid med "de grønne" i Vest-Tyskland, uten hell i
Hamburg seinhøstes i 1982, og deretter med suksess i Hessen.
Tilsvarende utspill har vært gjort overfor SF i Danmark og VPK
i Sverige.
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Sosiale tendenser og politiske konjunkturer

Nå skal en ikke søke etter dialektisk enhet mellom arbeider
bevegelsens framgang og nederlag på valgsystemets nivå, i for
holdet mellom gode og dårlige valgstrategier. Vi har alt gjort
oppmerksom på at framgangen i fagforeningsmedlemskap, krav
eller kampvilje, eller arbeiderlovgivning og kollektive avtaler,
ikke
alltid følger valgresultatene. Verken samtidshistoriske
analyser eller vurderinger av framtidsutsiktene kan stirre blindt
på regjeringens og opposisjonens politikk. I stedet må vi forstå at
den motsetningsfylte enheten består av brede, omfattende sosiale
tendenser og skiftende politiske konjunkturer. De store framgan
gene til arbeiderbevegelsen henger sammen med det førstnevnte,
valgnederlag og -seire er knyttet til det siste. Mellom disse to
forholdene er det alltid mulighet for en uoverensstemmelse som
sosialistisk teori må forstå og mestre. Men i dag er det også en
aktuell uoverensstemmelse som vi her bare kan analysere i grove
trekk.
Framgangen for arbeiderklassen i de siste tjue åra, målt ved
organisasjonsgraden og oppnådde rettigheter, henger sammen med
en rekke samfunnshistoriske prosesser. Den mest klassiske er
proletariseringen. Mens tradisjonelle marxistiske antakelser og
spådommer på dette området har vist seg å være altfor enkle,
styrker samtidige valgoversikter det synet at det er et sterkt
samsvar mellom selvsysselsetting eller sysselsetting i familiebedrift
og politisk støtte til høyre. Det er derfor dobbelt viktig å merke
seg at for eksempel i Frankrike er andelen av arbeidere og
funksjonærer - høyere ledere unntatt - i den økonomisk aktive
befolkningen steget mellom 1954 og 1975 fra 57 prosent til 73
prosent,19 og i Østerrike fra omkring 65 prosent i 1961 til om
trent 80 prosent i 1971.20 De eneste virkelig avanserte kapita
listiske land hvor arbeidsgivere, selvsysselsatte og sysselsatte i
familiebedrifter fortsatt utgjør en betydelig del av befolkningen,
er Japan og Italia, med henholdsvis 28 prosent og 26 prosent i
1980.21
En annen prosess var tilstrammingen på arbeidsmarkedet og den
generelle oppnåelsen av full sysselsetting - en utvikling som ble
fullført i perioden fra 1955 - 1965 i hele den avanserte kapi
talismens område.22 Det europeiske svaret var en massiv import
av arbeidskraft fra Syd-Europa, Nord-Afrika og Tyrkia,23 mens
andre regioner ble vitne til en fornyet permanent utvandring (dvs
fra Latin- til Nord-Amerika). I hvert fall i Europa førte ikke
denne nye tilstrømningen av arbeidskraft til noen svekkelse av
arbeiderklassens stilling, og den ble integrert i de eksisterende
faglige institusjoner.
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For det tredje hadde en rekke kulturelle forandringer løsnet eller
brutt de tradisjonelle formene for sosial kontroll og avhengighet.
Denne prosessen er nært knyttet til de to foregående, men den
har også egne dimensjoner. Således skjøt en sekulariseringsprosess
endelig fart i 1960 og 1970-åra, mye senere enn det marxister
hadde spådd, tydeligst innenfor fagbevegelsesområdet. Den vik
tigste utviklingen her var omformingen av (det overveldende
flertall av) det franske CFTC til det ikke-bekjennende, pro-sosialistisk fagforbundet CFDT i 1964; sammenslutningen av tre metall
arbeiderforbund i Italia i siste halvpart av 1970-åra; det voksende
samarbeidet mellom det belgiske katolske CSC og det sosialdemo
kratiske FGTB fra omkring 1970; sammensmeltingen i 1977 av de
sosialdemokratiske og katolske fagforbundene i Nederland; og det
stadig smidigere samarbeid mellom den nye sammenslutningen og
den gjenværende, stort sett kalvinistiske, konfesjonelle organisa
sjonen CNV. Dette ble sist manifestert ved de felles streikene
blant de offentlig ansatte høsten 1983 som var rettet mot en
regjering ledet av kristelig-demokratene. I Vest-Tyskland fikk
SPD mer støtte ved valget av katolske arbeidere enn CDU/CSU
for første gang i 1972. Overtaket er ikke blitt befestet, men ved
nederlaget i 1983 beholdt SPD mesteparten av sine nyvundne
katolske velgere, mens CDU gjorde inngrep i SPD’s tradisjonelle
velgere. Religiøse forskjeller gjorde seg på den måten mindre
gjeldende ved valgene enn noen gang før i Forbundsrepublikken.24
I Frankrike støttet åtte prosent av aktivt bekjennende katolikker
Mitterand i 1965, mens 20 prosent stemte på venstrefløyen ved
parlamentsvalgene i 1978.26 Samtidig sank andelen av bekjennende
katolikker i den franske befolkningen fra 87 prosent i 1966 til 81
prosent i 1977, og andelen ikke-praktiserende steg fra 23 prosent
av alle katolikker i 1966 til 50 prosent i 1977.26 En annen om
fattende sosial prosess var frigjøringen fra den patriarkalske
familiens formynderskap. Den hadde to komponenter. Den ene var
et nytt ungdomsopprør som fulgte etter en stille etterkrigspe
riode. Mellom 1967 og 1978 økte sympatien med venstresida blant
franske velgere under 30 år fra 44 til 68 prosent, blant dem
mellom 30 og 39 år fra 43 til 57 prosent, og blant dem mellom 40
til 49 år fra 40 til 48 prosent.27 Som en følge av større uav
hengighet. har valgdeltakelsen blant kvinner økt, og de har oftere
stemt på venstresida, selv om tendensen er mer åpenbar i Stor
britannia og Vest-Tyskland enn for eksempel i Frankrike.28
For det fjerde og siste henger arbeiderklassens historiske fram
skritt sammen med dyptgående forandringer i den framskredne
kapitalismen som har hatt motsetningsfylte virkninger. Den økte
utbredelsen av kapitalistiske produksjonsforhold som viser seg i
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tendensen til redusert selvsysselsetting og sysselsetting i familie
bedrifter, er blitt fulgt og etterfulgt av en omfattende intern
omstruktureringsprosess. Mens de tradisjonelle industrigrener som
tekstil, gruver, stål og skipsbygging, alle har vist nedgang, har
elektronikk, elektro-teknikk, petrokjemi og andre bransjer tatt
deres plass. I mange land, særlig i USA, Storbritannia og VestTyskland, har denne utviklingen ført til et geopolitisk skifte ved
at investeringer og befolkning er blitt overført fra arbeider
bevegelsens sterke områder i nord til de svakere i sør.29 Dette
hadde en tendens til å demoralisere den gamle arbeiderklassen og
til å føre til oppsvulming av nye, mindre opprørske skikt. I
Europa er imidlertid dette, i hvert fall inntil helt nylig, blitt mer
enn oppveid av en annen tendens i moderne, framskreden kapital
isme, nemlig statens raske ekspansjon og den like raske omfor
mingen av den framskredne kapitalistiske statens viktigste rutine
oppgaver.
Vi er nå kommet til poenget i den politiske debatten omkring den
nåværende økonomiske krisen. Etter vår mening tyder de tilgjen
gelige fakta på at framveksten av velferdstatskapitalismen er en
ikke-reversibel utvikling som legger grunnlaget for all framtidig
kamp for arbeiderbevegelsen. Arbeiderklassens seneste framskritt
utgjør derfor en historisk erobring som ikke kan fjernes med
demokratiske midler. Dagens angrep på velferdstaten kan bare
føre til marginale overgrep og tap av rettigheter, forutsatt - og
det er vel mest sannsynlig - at det liberale demokratiets regler
blir opprettholdt.
Før vi gransker denne historiske utviklingen mer detaljert, skal
vi oppsummere konklusjonene av den foregående analysen. Ar
beiderklassens stilling i forhold til kapitalen er blitt styrket i den
senere tid som en-følge av omfattende sosiale prosesser som har
underminert patriarkatet og familiekontrollen over produksjonen,
svekket paternalske og religiøse former for sosial kontroll og
klasseskiller, økt knappheten på arbeidskraft og minsket de
eiendomsløses avhengighet av arbeidsmarkedet for å forsørge seg.
Disse prosessene har gått sin gang, uten vesentlig avhengighet av
parti- eller regjeringsstrategier. De gode resultatene for arbeider
bevegelsen har derfor stort sett falt utenfor skjemaene for
politisk strategi og taktikk.
Samfunnsklasser kan ikke reduseres til politiske prosjekter,
partier og regjeringer, og elementer som ikke er klassebestemte,
havner uunngåelig i den politiske konfliktens konjunkturelle felt.
Fra en annen synsvinkel har imidlertid alle arbeiderbevegelsens
krefter bidratt til arbeiderklassens historiske framskritt i den
senere tid, selv om de sistnevnte aldri har virkeliggjort bevegel46

sens programposter. Dette gjelder også det revolusjonære venstre
som med sitt opprør og sin utfordring bidro vesentlig til å knek
ke skallet på etterkrigstidas klassekompromiss i arbeidslivet. I den
framskredne kapitalismens nyere historie utgjør derfor arbeider
klassens framskritt og nederlag en enhet av motsetninger gjennom
den politiske historiens ikke-lineære bevegelse fra den ene kom
plekse omstendighet til den neste, og gjennom den fundamentale
uavhengigheten som store rnes side, i termer av de ulike inntektskildenes relative størrelse. Statens rutineoppgaver kan en
lettest få et bilde av ved å se på fordelingen av de offentlige
utgiftene, men en annen brukbar og rimelig enkel indikator er
fordelingen av de offentlige ansatte.
De offentlige utgiftene må sjølsagt inndeles i flere kategorier:
Offentlige investeringer, det offentliges kjøp av våpen og andre
varer og tjenester, subsidier, de offentlig ansattes lønninger og
inntektsoverføringer til husholdningene (ofte administrert og
dekket av offentlige trygdefond som juridisk sett er skilt fra
statsapparatet i streng forstand). Statens inntekter stammer
hovedsakelig fra, og føres hovedsakelig tilbake til, den kapita
listiske økonomien. I og for seg endrer ikke en stor offentlig
sektor kapitalismens grunnleggende dynamikk, men på grunn av
den massive betydningen den har for inntektsfordelingen, påvirker
den avgjørende klasseforholdene i den moderne kapitalismen. Den
tradisjonelle marxistiske analysen av statsintervensjonismen, som
er opptatt av forholdet kapital-stat og hvilke konsekvenser
statlige tiltak har for konkurranse og monopol og konjukturutviklingen, er derfor utilstrekkelig. La oss først se på noen viktige
makro-økonomiske størrelser.
I 1982 delte OECD-landene seg klart i tre grupper:
i) land hvor de offentlige utgiftene utgjorde en hoveddel av
bruttonasjonalproduktet (Sverige, Nederland, Belgia og Frankrike).
ii) land hvor de utgjorde litt under halvparten (Canada, Østerrike,
Vest-Tyskland, Irland, Italia, Norge, Storbritannia).
iii) land hvor de utgjorde omlag en tredjedel ( USA, Japan,
Australia, New Zealand, Finland, Spania, Sveits, Hellas og Portu
gal).
Denne inndelingen lar seg naturlig nok ikke forklare som et
resultat av sosialdemokratisk politikk, eller for den saks skyld av
noen andre enkle politiske forhold. Forholdene i Sverige kunne
kanskje gi støtte til en slik hypotese, men ikke det at Nederland,
Belgia og Frankrike havner i gruppe 1. Finland, styrt av en sterk
arbeiderbevegelse, er ikke langt unna USAs nivå. Østerrike og
Vest-Tyskland er nær Irland og Canada, hvor arbeiderpartiene er
små partier, osv.
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De mektige kreftene bak den tendens en kan se i tabell 6, viser
seg ved det faktum at de offentlige utgiftene i Reagans USA økte
fra 35,4% av BNP til 38% i 1982, og i Thatchers Storbritannia fra
42.6 % i 1978 til 46,1% i 1981. Under den langt mer progressive
borgerlige regjeringen i Sverige, som tok over i 1976 etter 44 år
med sosialdemokratisk styre, opplevde en den raskeste veksten i
de offentlige utgiftene i fredstid. De offentlige utgiftene økte fra
51.6 % i 1976 til 64,4% i 1981. På nytt ser en hvordan samfunns
messige tendenser ikke utvikler seg parallelt med de politiske
forholdene.
Tabell 6. Offentlige utgifter i OECD-landene 1960-82 som andel
av BNP i faste priser.
1960
29,3
28,1
17,0
22,7
29,7
36,3C
30,3
...
26,4
33,8
31,4
23,4
32,0
29,9
29,9
26,4
...
17,7°
31,3

1970
35,8
33,0
19,4
26,0
27,2
38,2
36,5
41,4
31,1
38,6
37,3
28,1
37,9
33,3
40,6
41,0

33.2

od
«0

21,5
43,8
21,3
©

Cananda
USA
Japan
Australia
New Zealand
Østerrike
Belgia
Danmark
Finland
Frankrike
Vest-Tyskland
Hellas
Irland
Italia
Nederland
Norge
Portugal
Spania
Sverige
Sveits
Storbritannia

1982
45,4
38,0
33,0
30,7a
33,6b
48,2
51,7a
59,7d
39,0d
51,6
48,6
33,6a
49,8
47,4
58,9d
48,1
30,7be
29,5b
64,4d
29,9be
....4gi

Noter: a) 1980 b) 1979 c) 1964 d) 1981 e) løpende priser.
Kilde: OECD, National accounts. Hittil upubliserte tall for 1982 har OECD-sekre
tariatet vært så vennlige å gi meg.

Hvis vi går litt dypere enn de tradisjonelle statistiske analysene
og ser på forholdet mellom de tre inntektstypene (lønninger i
offentlig og privat virksomhet, inntekt fra næringsdrift og formue
og trygdeytelser) er det klart at fordelingen av de offentlige
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utgiftene har stor innvirkning på klasseforholdene. Som en indi
kator kan vi kan bruke "offentlig sluttforbruk" minus "forbruk av
innsatsfaktorer", dvs. kjøp av sivilt og militært utstyr og private
tjenester.
Tabell 7. Husholdningenes inntektskilder som andel av total
inntekt i 1980.

USA
Japan
Frankrike
Vest-Tyskland
Italia
Storbritannia
Nederland
Sveriflre

Inntekt av
*
lønnsarbeid i off, sektor
13a
8b
12
14b
10c
16
12°(9)
22 fl2l

Sosial
stønad
12
12
24
18b
17
12
25
21

Entreprenør/
eierinntekt
17
23
20
22b
28
16
16
10

*Når det gjelder USA, Japan og Italia hvor de relevante tall ikke er tilgjengelige
i internasjonale statistiske oppslagsverk, har jeg beregnet inntekt fra arbeid i
offentlig sektor ved å trekke "forbruk av innsatsfaktorer" fra "offentlig slutt
forbruk", selv om enkelte driftskostnader blir tatt med på denne måten. Slik dobbeltregning for Sveriges og Nederlands vedkommende kan føre til at tallet er
inntil 1% for høyt. Alle tall er beregnet fra arbeidsgivers kostnadssynspunkt og
inkluderer derfor sosiale utgifter. Disse er viktige i Sverige og Frankrike, mid
dels viktige i Nederland, Italia og Vest-Tyskland, og mindre viktige i USA,
Storbritannia og Japan. De svenske og nederlandske tallene i parantes referer til
offentlige lønninger uten arbeidsgiveravgift. Ikke i noe tilfelle er kompensasjonen
til ansatte i statlige foretak tatt med.
**

Trygdeytelser, sosialstøtte og "unfunded employee benefits"

Noter: a) 1978, b) 1979, c) 1976.
Kilder: Beregnet fra OECD, National Accounts 1963/1980. Paris 1982, Bd. 2,
nasjonale oversikter tabell 8 og vedlegg I. Inntekt av arbeid i offentlig sektor i
Frankrike og Vest-Tyskland er beregnet fra IMF; Government Finance Statistics
Yearbook 1982-1983, Washington DC 1982. Britiske, nederlandske og svenske tall
fra: Social Trends, nr 13, Londom HMSO 1982, s. 88; CBS, Nationale rekeningen.
Haag, Staatuitgeverij, 1983, s. 118; Arbetsmarknads-statistisk Arsbok 1982-1983.
Stockholm, SOS, 1983, s. 158, 163.

Slik sett kommer fra en femtedel til en tredjedel av husholdnin
genes inntekter fra det offentlige, og ikke fra eiendom eller
arbeid i offentlig eller privat virksomhet i de utviklede kapitalis
tiske landene. I denne andelen tar en ikke hensyn til f. eks. det
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faktum at de offentlige ansattes innbetalinger til trygdefondene
blir regnet som offentlige inntekter. Bare i Japan er inntekt av
eiendom klart større enn den delen av husholdningenes inntekt
som kommer fra det offentlige. Slike tall kan sjølsagt sees fra
flere synsvinkler, som uttrykk for viktige endringer innenfor den
moderne kapitalismen, for statens voldsomme vekst eller for
kapitalismens fleksibilitet. I Sverige for eksempel, finnes det
fortsatt en dynamisk privatkapitalisme, ledet av velrenommerte
svenske multinasjonale selskaper, men til tross for det utgjør
inntekt fra eiendom tilhørende de besittende klasser bare halv
parten av de inntektene som kommer fra velferdsstatens ulike
sosialbudsjetter.
Sosial og politisk analyse,det være seg marxistisk eller ikkemarxistisk, har ikke klart å gripe den grunnleggende forandring
som den moderne kapitalistiske staten nylig har gjennomgått. For
selv om statens repressive og militære potensiale har fortsatt å
øke, er brorparten av statens virksomhet - noe en kan lese ut av
fordelingen av de offentlige utgiftene - viet trygd, velferdspolitiske og utdanningspolitiske oppgaver. Sammenliknet med staten
på Engels’ tid - han karakteriserte den treffende som en "spesiell
avdeling av væpnede menn" - er det i sannhet en grunnleggende
forandring. Det var i 1970 at de mest utviklede kapitalistiske
landene ble velferdsstater i den betydning at offentlige utgifter
til velferdsformål utgjorde over halvparten av statens utgifter.
Sett fra en budsjettmessig synsvinkel er den moderne kapita
listiske staten framfor alt rettet inn mot inntektsfordeling og
utdanning.30 "Étatisme" har åpenbart fått en ny betydning, noe
som slår en når en ser tallene fra 1977 for Giscards moderne
utgave av den franske absolutismen. Selv en slik fasjonabel
filosofisk mote som den parisiske anti-statlige liberalismen synes
å halte etter denne utviklingen. Det er sjølsagt også riktig at
mange av de klassiske marxistiske diskusjonene fra seksti- og
syttitallet om karakteren til den kapitalistiske statener blitt
temmelig mosegrodde når en idag nøkternt vurderer dem i lys av
foreliggende statistikk. Men kanskje kan det trøste noen at en
ikke finner noe bedre analytisk redskap i de fleste standard
samfunnsvitenskapelige lærebøker.
Min hensikt her er ikke å analysere velferdsstaten eller dens
tilblivelse, men bare å understreke dens sosiale og politiske
betydning. Det viktigste er at de tendensene jeg har skissert i
det foregående, skulle sette den aktuelle debatten om "velferds
statens krise" inn i, et historisk perspektiv. Denne krisa, hvis en
kan kalle det ei krise, kommer etter en periode med en massiv
ekspansjon uten sidestykke, verken i skala eller hastighet, og i
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det minste fram til nå har angrepene på velferdsstaten hatt liten
betydning sett i forhold til den forutgående veksten. Faktisk kan
en vel risikere den påstand at den grunnleggende trenden ikke lar
seg snu.
Tabell 8. Velferdsutgifter innen totale offentlige utgifter. Sosiale
stønader, utgifter til helse- og sosialsektoren, og utgifter til
utdanningssektoren som andel av offentlige utgifter i utvalgte
OECD-land i 1977, ekslusive spesielle ordninger for offentlige
ansatte og krigsofre.
USA
Japan
Frankrike
Vest-Tyskland
Italia
Storbritannia
Nederland
Sverige

52,3
41,6
65,3
54,8
56,5
45,0
55,9
59.2

Kilder: ILO, The Cost of Social Security 1975-1977. Geneve 1981, tabell 2:
OECD, National Accounts 1963-80. Bd. 2, Paris 1982, vedlegg og nasjonal tabell 9.

Den politiske kampen innenfor den moderne kapitalismen ut
kjempes i dag i et terreng hovedsaklig formet av velferdsstaten.
Dens viktigste element er derfor ikke en serie saker, men nye
sosiale krefter. Velferdsstatskapitalismen innebærer at sosiale
relasjoners varekarakter blir svekket, noe som på en avgjørende
måte kompliserer og begrenser rekkevidden av kjerneforholdet
mellom arbeid og kapital. Men resultatet av denne prosessen har
lite til felles med vyene om det post-industrielle samfunn, post—
materialisme31 eller, for den saks skyld, nye sosiale bevegelser.
Politikken under velferdsstatskapitalismen
For det første må en aldri glemme at velferdsstatskapitalisme
fremdeles er kapitalisme. Ikke bare gjenstår de tradisjonelle
stridsspørsmålene, men den nåværende økonomiske krisa utgjør en
trussel mot de viktigste vinningene ved velferdsstaten - full
sysselsetting, sosial trygghet, økt likestilling - og derved gjør
disse spørsmålene til aktuelle politiske saker. Det ville være en
fundamental feil å påstå at den fullt utviklede velferdsstaten har,
selv tilsynelatende, fjernet de viktigste kampsakene for arbeider
klassen, slik som lønninger, arbeidsforhold, sysselsetting og sosial
trygghet.32
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Hva har vært de viktigste spørsmålene ved de siste valgene i
Vest-Europa? Mitterands seierrike kampanje i 1981 dreide seg
utvilsomt om arbeidsløshet og "sosial rettferdighet" (dvs. likhet),
og Chirac lot som han var opptatt av det første spørsmålet, om
enn uenig i de foreslåtte løsningene.33 På samme måte skyldes
sannsynligvis det svenske sosialdemokratiets come-back i septem
ber 1982 de fire sentrale velferdspolitiske sakene som de kjørte
på i valgkampen: Indeksregulering av alderspensjonene, fjerning
av karensdagene, økt arbeidsløshetstrygd, og økte subsidier til de
kommunale daghjemmene.34 Enda mer talende er muligens fakta
fra sosialdemokratenes nederlag i Storbritannia og Vest-Tyskland.
Tabell 9. De viktigste sakene etter velgernes oppfatning ved de
vest-tyske og britiske valg i 1983.

Arbeidsløshet
Freds/forsvars
Pensjoner
Offentlig gjeld
Økonomisk vekst
Miljøvern
Priser
Helsevesen
Utdanning
EEC

Vest-Tyskland
62
37
33
33
22
18
-

Storbritannia
72
38
8
20
11
6
5

Note: Spørsmålene var ikke likt formulert i de to undersøkelsene. I Vest-Tyskland
ble deltakerne bedt om å angi hvilke av de seks første sakene som hadde påvir
ket deres stemmegiving mest. I Storbritannia var det ingen slike begrensninger
for hvilke saker en kunne ta med.
Kilder: Ivor Crewe i The Guardian 13. og 14. juni 1983; Politogram. infas-Report.
"Bundestagswahl 1983", Bonn/Bad Godesberg 1983, sitert i U. Feist and K Liepelt,
"Die Wahl sum Machtwechsel", Journal fiir Sosialforschung. vol 23:3, 1983.

Det kan ikke være noen tvil om at de tradisjonelle kampsakene
og forsvaret av velferdsstaten er av avgjørende betydning for de
vesteuropeiske velgerne. Gitt det nåværende politiske klima, synes
det også nødvendig å understreke at støtte fra den tradisjonelle
arbeiderklassen fortsatt er en forutsetning for sosialdemokratisk
valgseier. I den andre runden av presidentvalget i 1981 fikk
Mitterand 72% av arbeiderstemmene.35 I Sverige har sosialdemo
kratene fått 60-75% av arbeiderstemmene ved hvert eneste valg
siden krigen.36 SPDs noe mer varierende oppslutning er svakere i
arbeiderklassen og sterkere i mellomlaga.37
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Likevel var den mest direkte årsaken til SPDs nederlag at arbeidervelgerne i dramatisk grad sviktet partiet. I følge en under
søkelse minsket SPDs forsprang til kristeligdemokratene fra 35%
blant faglærte arbeidere og 27% blant ufaglærte i 1980, til hhv. 7
og 4 prosent i 1983.38 En annen undersøkelse tydet på at for
spranget blant arbeidervelgerne hadde rast fra 32% til 14% i
samme periode.39 Det britiske arbeiderpartiets nederlag i 1983
skyldes hovedsakelig en tilbakegang på tolv prosentpoeng blant
faglærte arbeidere, hvor flertallet stemte på de konservative, og
på elleve prosentpoeng blant ufaglærte, som i motsetning til
Vest-Tyskland utgjør den harde kjerne av partiets velgere.40
Nei, framveksten av velferdsstatskapitalismen overflødiggjør ikke
klassekamp eller de tradisjonelle kampsakene. Den forandrer bare
styrkeforholdene.
De reelle politiske konsekvensene av velferdsstatskapitalismen er
komplekse og motstridende. En konsekvens er at det politiske liv
blir mer flytende. Den tilsynelatende ikke-reversible karakteren
til trygde- og sosialsystemet og til regjeringenes vilje til å holde
sysselsettingsnivået høyest mulig, har ført til at disse sakene ikke
lenger oppfattes som sosialdemokratiets eiendom og spesielle
kompetanse. Tvert i mot, som det framgår av tabell 9, mente et
flertall av velgerne i Storbritannia og Vest-Tyskland at de kon
servative eller kristeligdemokratene kunne gjøre mer for å for
hindre arbeidsløshet enn en sosialdemokratisk regjering. Samtidig
avviste hele 80% av de velgerne som ga Thatcher en ny periode,
nedskjæringer innenfor utdannings-, helse- og sosialsektoren.
Disse raske endringene i velgeroppslutning ser på sin side ut til å
være avhengige av innebygde institusjonelle stabiliserings- og
marginaliseringsmekanismer. Muligens er det å skaffe pensjon og
tjenester for velferdsstatens aldrende befolkning den mest virkningsfulle stabilisator. Ikke bare på grunn av omfanget (10,7 % av
Vest-Tysklands BNP i 198041), men også på grunn av pensjo
nistenes politiske tyngde (29% av de tyske velgerne i 1980, sann
synligvis mer i dag, og 25% av de britiske velgerne42). Pensjo
nister er mye mindre tilbøyelige til å skifte parti, og de er
forståelig nok interessert i at velferdsstaten ikke blir svekket. Av
den grunn har selv Reagan-administrasjonen vært forhindret fra å
gjøre noe med trygdeordningene i den amerikanske betydningen
av begrepet, dvs. alderspensjonene.43
En annen stabiliserende mekanisme i velferdskapitalismen er dens
evne til å marginalisere sosial nød og opposisjon. Arbeidsløshets
trygd og tariffavtaler har minsket presset fra reservearméen på
reallønningene, slik at disse i syttiåra beveget seg i motsatt
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retning av arbeidsløshetstallene.44 På samme måten gikk den
drastiske økningen i arbeidsløsheten i Storbritannia, fra 5,1% av
de yrkesaktive i 1979 til 12% i 1982, hånd i hånd med en svak
økning i det private konsum, målt i faste priser 45 (Mekanismene
i denne prosessen er muligens forskjellige fra de Bowles nevner,
men effekten er uansett at det traumatiske ved arbeidsløsheten
blir skilt fra samfunnet for øvrig).
Den konservative konklusjonen fra denne marginaliseringen og
disiplineringen ble klart og brutalt uttrykt i en leder i Times 11.
juni 1983, to dager etter Thatchers valgseier: "Dette valget har
klart vist at de evindelige forsøkene på å moralisere over arbeidsløshetsstatistikken ikke har gått hjem hos velgerne, siden
mer enn en tredjedel av de som er berørt av arbeidsløsheten,
sannsynligvis har stemt på de konservative. Uansett har arbeids
løsheten kommet for å bli. Det er derfor nødvendig å finne nye
begreper som kan gripe de store forandringer som hele sysselset
tingsmønsteret vil bli gjenstand for i 1980- og 1990-åra".
Velferdsstatskapitalismen inneholder og gir næring til en virus
som er politisk viktig: høyreorientert liberalisme. Den har funnet
sitt uttrykk i Reagans og Thatchers politikk, og kanskje enda
mer iøynefallende i den seneste utviklingen i Skandinavia. I
Sverige oppnådde Moderaterna i 1982 sitt beste resultat siden
1928, før den lange perioden med sosialdemokratisk styre fra 1932
til 1976. I Norge regjerer nå (1983, o. a.) den første konservative
regjering siden 1930, og i Danmark den første konservative
regjering siden 1901. Dette betyr sjølsagt ikke at det var det
gamle høyre som kom tilbake til makta. Saken er at en av de
mest framtredende trekk ved den politiske situasjonen er nemlig
at mens den høyreorienterte liberalismen var på defensiven i
tredveåra, presset fra venstre av sosialdemokratiet, folkefronter
og New Deal-liberalisme, og fra høyre av fascisme og høyrereaksjon, opplever vi nå en re-etablering av høyresida i politikken.
Det nye Høyre er et produkt av etterkrigsboomen, den endrede
akkumulasjonsmåten og de kulturelle endringer som har funnet
sted i velferdsstatskapitalismen. Det er en dynamisk, sekulær
privatiserings- og ledelsesideologi som er lite knyttet til tradisjo
nelle autoritetsformer og maktsymboler, og derfor også attraktiv
for deler av arbeiderklassen og mellomlaga som var revet løs fra
sine lokalmiljøer, sine kulturelle og politiske tradisjoner.46 Det at
Thatcher ble leder av det konservative partiet, og forflytningen
av tyngdepunktet til den amerikanske høyresida til sørvest-statene
under Reagan, er typisk for denne prosessen. Andre eksempler er
Giscard d’Estaings seier over gaullismens rettmessige arvtakere,
og framveksten av høyre-orienterte liberale partier som fikk de
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største fordelene av sekulariseringen av det politiske liv i Neder
land og Belgia.
Denne nye høyreliberalismen er parasitær i forhold til velferds
staten. For selv om dens angrep på velferdsstaten kan støtte seg
på folkelig misnøye med skatter og byråkrati, er grunnlaget for
dens brede oppslutning at folk mener at selv en høyreregjering
ikke vil avskaffe velferdsstaten,47 og at små, men upopulære
nedskjæringer også blir foretatt av sosialdemokratiske regjeringer.
Nye krefter på venstresida

Så langt har dette overblikket over velferdsstatskapitalismen gitt
et relativt dystert bilde, sett fra venstresidas synspunkt: Alders
pensjonen har sørget for at 25 til 30 prosent av velgerne slutter
opp om status quo. Statlige ordninger har isolert de arbeidsløse
og fattige fra resten av befolkningen, og nettopp arbeiderbe
vegelsens suksess har gjort det mulig for høyrekreftene å gå til
et mer omfattende angrep på arbeiderklassens erobringer. Men
denne nye fasen i den moderne kapitalismen har også ført med
seg dannelsen av nye venstrekrefter, framfor alt i fagforeningene
i offentlig sektor og den samfunnmessiggjorte reproduksjonssfæren. Som det framgår av tabell 10, har sysselsettinga i of
fentlig sektor fått et voldsomt omfang i velferdsstatskapitalismen.
Denne veksten i offentlig sysselsetting skyldes vesentlig veksten
i offentlig tjenesteyting. Sverige med en relativt liten og Dan
mark med en helt ubetydelig offentlig næringsvirksomhet har
flere offentlig ansatte enn land med stor offentlig næringsvirk
somhet slik som Frankrike og Østerrike. I 1982, etter nasjonaliseringene, utgjorde de offentlig ansatte i Frankrike 29% av alle
yrkesaktive.
I land som Storbritannia og Sverige utgjør pensjonistene og de
offentlig ansatte mer enn halvparten av de stemmeberettigede, og
i Vest-Tyskland er den tilsvarende andelen også nær halvparten.
Selv i USA hadde ca. 35% av den voksne befolkningen enten lønn
fra det offentlige eller sosiale stønader som sin viktigste inn
tektskilde i 1975.48 I de fleste land, fra Japan til Vest-Europa,
men unntatt USA, har offentlig ansatte i moderne tid vært bedre
og sterkere organisert enn arbeidere og ansatte i privat sektor,
med unntak av noen få industribransjer. For eksempel i Storbri
tannia var 72% av. alle offentlige ansatte organisert i 1976 mot
34% av de ansatte i privat sektor.49 Mye tyder på at denne
tendensen vil vare ved, nå også i USA hvor fagforeningene i
privat sektor stort sett er på defensiven.50
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Tabell 10. Sysselsetting i offentlig sektor som andel av total
sysselsetting i 1979.
Australia
Østerrike
Canada
Danmark
Finland
Frankrike
Vest-Tyskland
Italia
Japan
Nederland
Norge
Sverige
Storbritannia
USA

25,9
30,8
21,8
31,0d
23,0
23,3
22,5
20,6
6,5a
18,7b
25,3b
37,2C
29,7
18.0

Noter: a) Ikke medregnet offentlige bedrifter.
b) Beregnet i antall årsverk, og gir derfor et lavere tall enn i andre land pga.
utstrakt bruk av deltid i sosialsektoren.
c) Tallet på statsansatte er fra 1978, tallet på ansatte i offentlig næringsvirk
somhet er fra 1977.
d) 1981.
Kilder: Frankrike: La Fonction Publique en 1981. La Documentation Fran^ais,
Paris 1982, s. 10. Østerrike: CEEP, Die Bffentliche Wirtschaft in der Europ&ischen
Gemeinschaft. Berlin 1981, 8. 154. Danmark og Finland: Den offentliga sektorns
svsselsSttningsutveckling i Norden under 1970-tallet. Oslo 1983, s. 6. Alle andre
land: OECD, Employment in the Public Sector. Paris, s. 12, 79.

Fagorganisering av de offentlig ansatte har medført at de fleste
statsansatte ikke lenger bare er en del av statsapparatet eller av
et webersk byråkrati. I stedet er de knyttet sammen i den mest
universelle formen for arbeiderklasseorganisasjon og samlet gjen
nom kollektive interessekonflikter med staten som arbeidsgiver.
Det store flertall av offentlig ansatte på lavere nivå er blant de
som må bære hovedbyrdene ved høyrekreftenes angrep. Men i
motsetning til andre ofre, slik som de arbeidsløse, har de et stort
motstandspotensiale, noe både James Callaghan og Margaret
Thatcher har fått erfare når det gjelder det britiske helsevesenet.
Det samme fikk også den konservative belgiske regjeringa merke
i den svære streiken blant de offentlig ansatte i september 1983.
Det er rett og slett feil å anta at de tradisjonelle kampsakene og
organisatoriske formene til arbeiderklassen vil forsvinne med
industriarbeiderne.
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Selv om noen store industrielle konkursbo har blitt nasjonalisert
i en rekke land, betyr ikke nødvendigvis en øking i tallet på
offentlig ansatte at større deler av produksjonsmidlene kommer på
det offentliges hender. Tvert imot, slik de motstridende eksem
plene Sverige og Østerrike viste i tabell 10, er det ingen automa
tisk sammenheng mellom graden av hhv. nasjonalisering av indu
strien og offentlig sysselsetting. Det er framfor alt reproduksjonsarbeidet - utdanning , helse, omsorg for barn og eldre, etc.
- som er blitt sosialisert, i en slik grad at midt på syttitallet
arbeidet grovt regnet halvparten av de offentlig ansatte i disse
sektorene i USA og Storbritannia, omlag 40% i Italia, og klart
over 50% i Sverige.51 I 1980 var det i Sverige 20% flere som
arbeidet med reproduksjon enn med produksjon.52
Disse reproduksjonsarbeiderne står ikke i en direkte og umiddel
bar konflikt med kapitalen, slik som proletariatet i klassisk
betydning. På den annen side spiller de en hovedrolle i den nye
dimensjonen i klasskampen - utenfor, men avhengig av knute
punktet kapital-lønn-arbeid - som skiller seg fra handel eller
patriarkalsk familiejordbruk ved at den tenderer mot i hvertfall
delvis å trekke teppet av massestøtte bort under føttene på
kapitalen.
Interessene til reproduksjonsarbeiderne og -funksjonærene har
ikke noe direkte å gjøre med kapitalakkumulasjonen. De er mer
rettet mot mellom-menneskelige forhold enn mot varer. En annen
viktig konsekvens er at den reproduktive offentlige sektor delvis
utgjør en mulighet til å flykte fra den mannsdominerte familien.
Mitt inntrykk er også at Benn-fløyen i det britiske arbeiderpartiet, det nederlandske kommunistpartiet og de Grønne i VestTyskland stort sett rekrutterer sine yngre aktivister blant ansatte
i den offentlige reproduktive sektor. Også i Sverige viste en
velgerundersøkelse i 1979 at VPK hadde 12% oppslutning blant
velgere innenfor "omsorg, utdanning og kultur" sammenliknet med
5% blant industriarbeidere og 5,6% totalt.53
Denne venstretendensen kan skyldes at mange fra 68-generasjonen
havnet i den reproduktive sektoren. Men det virker også som det
er en strukturelt betinget mangel på tiltrekning mellom på den
ene sida, den delen av samfunnet som bedriver kapitalakkumula
sjon og vareproduksjon, og på den andre siden den som består av
vanlige lærere, sykepleiere, sosialarbeidere og førskolelærere. I
Sverige idag utgjør denne sektoren nesten en fjerdedel av den
yrkesaktive befolkningen.
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Sosialistisk politikk innafor den moderne kapitalismen

Begrepet den moderne kapitalismen betegner stater som er svært
forskjellige på mange områder. Vi har fen supermakt og en del
annenrangs stormakter som stort sett er opptatt av Øst-Vest
konflikten. Deres militære beslutninger vil avgjøre nasjonenes
skjebne. Andre land er bare brikker i det internasjonale makt
spillet, enten de er bønder i militære allianser eller befolker den
nøytrale periferien. De utviklede kapitalistiske landenes økonomier
er også svært ulike. Offentlige sosiale utgifter utgjør 10% i
Japan, 14% i USA, 26% i (Giscards) Frankrike, og 31% i Sverige.
Den andelen de offentlig ansatte utgjør av den yrkesaktive be
folkningen varierer fra 37% i Sverige til 30% i Storbritannia til
6-7% i Japan. I Vest-Tyskland var 43% av de yrkesaktive syssel
satt i industrien, mot 28% i USA.64 I aldersgruppa 15-64 varierte
andelen ansatt i sivil virksomhet fra 79% i Sverige til 46% i
Spania og 52% i Nederland.56 I Italia er mange av de unge under
24 år blitt marginalisert i forhold arbeidsmarkedet. Forholdet
mellom sysselsetting blant voksne og ungdom er 7:1, i sterk
kontrast til 2.6:1 som er gjennomsnittet i OECD.66 Disse og
mange andre forskjeller vil sannsynligvis påvirke vår vurdering av
den aktuelle situasjonen - de bør også gjøre det, forutsatt at vi
forsøker å unngå at erfaringene fra et land gjøres allmengyldige.
På den nasjonale politiske arenaen er det i mange utviklede
kapitalistiske land sosialdemokratiske regjeringer eller sterke
sosialdemokratiske partier, og det finnes ett virkelig stort og
flere innflytelsesrike kommunistpartier. I Irland og Canada er
arbeiderbevegelsen svak, og i USA er den praktisk talt ikke-eksisterende. Ingen ting tilsier at dette brokete bildet skal bli
mer ensartet i nær framtid. I de landene som har hatt et demo
kratisk styresett siden krigen, har det ikke skjedd noen større
forandringer, bortsett fra en generell styrking av de moderate
venstrekreftene.
På kort sikt står ikke sosialismen på dagsordenen i noe utviklet
kapitalistisk land idag, sjøl om framveksten av velferdsstatskapitalismen har begrenset kapitalens herredømme. Bevegelsene
fra 1968 har hatt sin viktigste funksjon ved framveksten av
sosialdemokratiet i Spania, Portugal, Italia, Frankrike og Hellas,
og i den mer beskjedne styrkingen av det italienske kommunist
partiet. Kvinnebevegelsen har endret formene for politisk virk
somhet en god del, ført til bedret lovgivning hva angår abort,
skilsmisse, likestilling på arbeidsplassen osv., men som allmenn
politisk bevegelse har den ebbet ut. Venstresida består fremdeles
i all hovedsak av menn, og høyresidas angrep på velferdsstaten
har blant annet som mål å drive kvinnene tilbake til familien.
Miljøvernbevegelsen var politisk viktig midt på syttitallet, men
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det begrensede gjennomslaget ser ut til å ha blitt enda mindre
med den nåværende økonomiske krisa. Det mest umiddelbare
resultatet av bevegelsen var det svenske sosialdemokratiets ne
derlag for en borgerlig koalisjon i 1976 og 1979, og at den tyske
venstresida er blitt beskjedent representert i Forbundsdagen etter
flere tiår med frustrasjon.
Det har også vært positive overraskelser. De færreste hadde vel
ventet at den lutherske kirke i Vest-Tyskland, katolikkene i USA,
og til en viss grad de nederlandske katolikkene skulle spille en
rolle i kampen mot opprustningen, og for USAs vedkommende, i
kampen mot en imperialistisk intervensjon i Mellom-Amerika.
Kvinnebevegelsen er også blitt en viktig del av den nye freds
bevegelsen.
De ulike forholdene innenfor den utviklede kapitalismen, sammen
med et par ti-år fulle av overdrevne forhåpninger og over-optimistiske analyser, skulle tilsi at venstresida bør være forsiktig i
sine politiske proklamasjoner. På den andre sida bør de som
baserer sin politiske virksomhet på fakta og erfaringer ikke la
alle mulige politiske moteretninger stjele hele showet. Tidligere
erfaring gir oss visse holdepunkter for hva som bør være sosia
listisk politikk i framtida. En viktig lærdom er at en ikke bare
må legge vekt på politiske strømninger, men at en også må
analysere de grunnleggende sosiale tendensene. Det grunnleggende
spørsmål for vår vurdering av den nåværende krisa og strategien
framover er hvorvidt velferdsstatskapitalismen er blitt en inte
grert del av den moderne kapitalismen, eller om den er et for
bigående fenomen, keynesianismens siste krampetrekning. Som jeg
har forsøkt å vise peker alt i retning av at det siste ikke er
tilfelle. Selv nasjonalbudsjettet til Thatcher-regjeringen, den mest
enøyde reaksjonære i den utviklede kapitalismen, går ut i fra at
i verste fall (beste, sett fra regjeringens synspunkt) vil de of
fentlige utgiftene være på samme nivå i 1990-1991 som under
Callaghan i 1977-1978.57
En framtidsrettet venstreside må lære av sin nære fortid for å
kunne motstå dagens politiske moteretninger. Ideologier som er
fientlige overfor velferdsstaten, fagforeningene og politiske
partier må resolutt bekjempes, selv når de opptrer i "venstredrakt" og låner ord og uttrykk fra frigjøringsdebattene på ven
stresida. Uansett hva motivene måtte være, blir de - nå som før
- talerør for reaksjon og høyreorientert revansjisme. Hovedopp
gaven for tida er heller ikke å avskaffe kapitalismen gjennom en
reduksjon av arbeidstida. Det å arbeide for kapitalen er ikke de
største av alle onder. Selv i et land som Nederland, hvor de
arbeidsløse får 80% av lønna det første året og 70% de neste to,
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mener folk at arbeidsløshet er et onde eller en ulykke.58 Visjoner
av typen nullvekst har blitt rikelig utprøvd i løpet av den nå
værende krisa, og slett ikke til alles tilfredshet.
I den oppsummeringsprosessen som venstresida må gjennom, burde
en spesielt ta opp følgende to saker. For det første utviklinga av
en sosialistisk politikk som kan gi utløp for folks kreativitet og
trang til meningsfulle aktiviteter, i motsetning til arbeiderbe
vegelsens og kvinnebevegelsens tidligere framganger som hoved
sakelig har dreid seg om å oppnå sosial sikkerhet og likhet. I dag
er det ikke lenger sikkert at produktivkreftenes utvikling krever
ytterligere samfunnsmessiggjøring av arbeidsprossesen. Når IBM
satte seg fore å slå de "fem mann i en garasje" i Apple Personal
Computers, forsøkte de bevisst å overskride seg selv som gigantselskap og å etterlikne en struktur av små selvstyrte grupper.59
Planøkonomien har mistet sin tiltrekningskraft, og sosialister må
ikke lenger bare påpeke at de multinasjonale gigantene og børsspekulasjon ikke har noe til felles med kreativ produktivitet. De
må også kunne overbevise folk om at sosialismen også på dette
området har noe positivt å tilby.
Det andre viktige området er å trekke de nødvendige konklu
sjonene fra det faktum at dyptgående klassetrender ofte har vært
i utakt med de politiske prosjektene. Sosialismen vinner ikke fram
ved at en først formulerer det riktige programmet og så får
massene til å slutte opp om det. I de utviklede kapitalistiske
landene er den viktigste oppgaven å forstå den komplekse sosiale
utviklinga som vi har skissert ovenfor - og som venstresida til nå
ikke har vært særlig opptatt av - og å mestre skiftende politiske
konjunkturer ved å utvikle en strategi som fører til framgang ved
demokratiske valg, og som anerkjenner at politiske konjunkturer
ikke lar seg redusere til et spørsmål om enkle valg av samfunnssystem.Venstresida har i alt for stor grad vært klemt mellom
luftige proklamasjoner og fordømmelser, mellom illusjoner og
desillusjoner. Tida krever analyse og litt fantasi i anvendelsen av
analysen.
Artikkelen har tidligere stått i New Left Review, nr, 145, copy
right New Left Review. Oversatt av Per Lorentzen, Kari Ekeland
og Anders Ekeland.
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ETTERSKRIFT: FIRE ÅR SENERE

Den politiske tidsbestemmelsen ovenfor som delvis ble skrevet
som en direkte reaksjon mot rådende undergangsstemninger på
den europeiske venstresida, mener jeg har beholdt sin grunn
leggende gyldighet. For å påminne leseren, tar jeg meg den frihet
å sitere meg selv: "Det kan godt komme til å vise seg at 1983
kommer til å bli det året da den andre historiske perioden av
vekst for arbeiderbevegelsen stoppet opp og vendte seg til til
bakegang .... Stort sett synes det likevel som om det østerrikske
resultatet best karakteriserer den allmenne situasjonen 1983: en
tilbakegang sammenliknet med 70-tallets høydepunkter ... men
fremdeles på et historisk sett høyt nivå". I den sistnevnte betyd
ningen kunne 1983 godt vært byttet ut med 1987.
Om en ikke behøver å endre noe vesentlig i analysen ovenfor,
finnes det naturligvis mye som kan legges til. I de siste årene er
det fire tendenser som har blitt stadig tydeligere:
1. Først og viktigst er vitaliseringen og den asymmetriske polariseringen av den utviklede kapitalismen. På den ene siden ser vi
en kraftig utvidelse og forsterkning av ulike markeder, framfor
alt de finansielle, og på den andre siden en betydelig utesteng
ning fra eller marginalisering på (arbeids)markedet i den fleste
land. For storkapitalens akkumulasjon har valutaforretninger,
kortsiktig børsspekulasjon og andre finansielle operasjoner vokst
enormt i betydning, i forhold til lønnsom produksjon av varer og
tjenester. Haussingen på børsen har også ført til en voldsom
økning av antallet aksje-eiere, ikke bare i Thatchers England,
men også for eksempel i Sverige. Denne utviklingen har styrket
kapitalens stilling i samfunnet og gjort den mindre avhengig av
arbeidet. Samtidig har en høy arbeidsløshet blitt permanent i
mange land. (Mer om dette i min sammenliknende studie av
arbeidsløshet og krisepolitikk Nationernas of'ård, Lund, Arkivs
forlag, 1986). Over alt har andelen usikkert og marginalt arbeid
økt, og hele regioner og/eller sektorer av klassisk arbeiderklasseorganisering er blitt marginalisert, krympet eller stengt ute.
Denne økonomiske og sosiale polariseringen kan kalles asymme
trisk først og fremst fordi den på en gang deler opp det kapita
listiske samfunnet (ytterligere) og svekker lønnsarbeiderne i
forhold til kapitalen. Men effektene av dette er nasjonsmessig og
regionalt meget forskjellige.
2. Arbeiderbevegelsen i områdene til den utviklede kapitalismen
holder på å bli polarisert i sterke og svake deler. Med noen
enkelte unntak har tendensen siden begynnelsen på 80-tallet vært
at sterke arbeiderbevegelser har i det minste sånn omtrent be
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holdt sin styrke, i blant faktisk økt den, mens svake arbeider
bevegelser stadig blir svakere. Denne utviklingen viser seg såvel
på det faglige som det parlamentariske området, på det nasjonale
såvel som det regionale planet. De nordiske og belgiske fagfore
ningene med sin høye organisasjonsgrad har for det meste fort
satt å øke sitt medlemstall. På forhånd svake fagbevegelser som i
USA, Frankrike og Japan har blitt tappet ytterligere, like som de
nederlandske og britiske. Samme tendens finner vi igjen på det
regionale planet i for eksempel USA, England og Vest-Tyskland,
både politiske og faglig. De sosialdemokratiene som klassisk har
vært sterke, sitter i dag i regjeringsposisjon igjen (eller er på
nippet til det, slik som i Danmark): antipodene Norge-Sverige og
Australia-New Zealand, og Østerrike. De arbeiderbevegelsene som
på innbyrdes varierende nivå klassisk har vært svake, har nylig
opplevd ett eller flere valgnederlag, fra Japan via Italia til Stor
britannia. Forklaringen på dette mønsteret er sikkert ikke enkel,
men en viktig faktor synes å ha vært den institusjonelle styrken
i (nasjonalt forskjellige former av) velferdskapitalismen. Der
denne har vært stor, har motstandskraften mot de nye tendensene
nevnt i punkt 1 også vært stor.
3. Det framgangsrike sosialdemokratiske forsvaret av velferds
kapitalismen har likevel ikke rett og slett vært et forsvar av den
sosiale trygghetskomponenten i dette systemet. Velferdsstaten har
- på tross av Claus Offe og mange mindre kontinentaleuropeiske
profeter - en gjennomgående bred støtte og er ikke i krise i
noen rimelig betydning av dette ordet. Det er som representant
for en, i store velgergruppers øyne, effektiv, pålitelig og ansvars
full kapitalistisk økonomisk politikk at de framgangsrike sosial
demokratiene har vunnet sine valg i de senere årene. Det er som
velmenende, men, i følge manges oppfatning, inkompetente og
derfor risikable økonomer, at taperne har tapt: Labour, SPD, det
franske PS, sosialdemokratiet i Danmark. Mer enn noe annet har
erfaringene fra 1970-tallets og det tidlige 80-tallets krise og
krisepolitikk virket inn. Der sosialdemokratiet og venstresida ikke
kunne ordne opp med arbeidsløshetstrykket, fikk tiltroen til
sosialdemokratisk og venstrekeynesiansk økonomisk politikk en
alvorlig knekk som har vart fram til nå. Der sosialdemokratiet
(og de borgerlige partiene) slo ring om den fulle sysselsettingen,
som i Norge, Sverige og Østerrike, eller der sosialdemokratiet
befant seg i opposisjon under krisen, som i Stillehavsområdet og
Spania, ble tilliten bevart. På lengre sikt er problemet med disse
relativt framgangsrike sosialdemokratier at deres økonomiske
politikk, til forskjell fra keynesianismen og den fulle sysselsettingens innføring, innebærer en tilpasning til senkapitalismen,
snarere enn en reformering av den, og derfor vanskelig kan
danne grunnlag for et langvarig politisk prosjekt.
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4. I strid med den post-materialistiske ideologien har altså øko
nomi og (tiltroen til) økonomisk politikk vært en avgjørende
påvirkningsfaktor for de seneste årenes politikk, selv om mange
andre spørsmål, av forskjellig slag og med ulike virkninger fra
land til land, også har virket på valg og utvikling. Derimot
innbefattes den varierende betydningen og virkningen av spørsmål
som miljøvern og atomvåpen i en bredere tendens i venstresidas
politikk og debatt. En skulle kunne kalle denne, den fjerde
pågående utviklingslinjen, for en ny ekumenikk. Det er denne som
til tross for børsmatadorenes inntog, tross alle tilbakeslag og
desillusjoner, enda har gitt og gir den aktuelle venstresidedebatten en forbløffende vitalitet. Motsatsen til ekumenikk er sekte
risme og isolasjonisme, velkjente foreteelser. Men i de senere
årene har ekumenikken bredt seg, i tre retninger. Først og fremst
over landegrensene, i intense diskusjoner om en europeisk ven
streside, om europeiske initiativ av forskjellige slag. Ikke siden
Den andre internasjonalen har det vært en så intens internasjonal
debatt, aller mest mellom vest-tyskere og latin-europeere. For det
andre mellom arbeiderbevegelse og nye progressive bevegelser,
framfor alt miljøbevegelser. Her har dialogen tid- og stedvis
sameksistert med bitter politisk konfrontasjon, som mellom SPD
og De Grønne, men den samlede effekten har likevel på begge
hold vært en økt forståelse for den andre bevegelsens problem
stillinger. For det tredje har saklige og interesserte, vennskaplige
diskusjoner mellom ulike retninger og tradisjoner innen arbeider
bevegelsen og venstresida blitt mulig i en grad som aldri tidli
gere. Tydeligst har dette kommet til uttrykk i relasjonene mellom
de italienske kommunistene og de vest-tyske sosialdemokratene. I
de fleste andre land er partiene til venstre for sosialdemokratiet
for svake og/eller for usikre på seg selv til at det skal bli til
særlig mer enn en utveksling mellom enkeltstående medlemmer av
de førstnevnte og sosialdemokrater. Men døren står forholdsvis
åpen når partiene til venstre har noe å komme med.
I analysen av og konkret strategi for å forandre/avskaffe kapita
lismen har vel ikke den internasjonale venstredebatten gått så
mye framover siden 1983, men den påtakelige interessen i å
utveksle, diskutere og omprøve erfaringer uttrykker et, ikke bare
opprettholdt men økende, skapende potensiale. En slik nyskapende
evne er også en forutsetning for å kunne møte en kapitalisme
som er vitalisert på samme måte.
13.10 1987
G&ran Therborn
Oversatt av Knut H. Sørensen
63

Noter
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