Hans Ebbing:

ER DET NORSKE ARBEIDERPARTI ET SOSIAL
DEMOKRATISK PARTI? EN KOMMENTAR TIL
ET 100 ARSJUBILEUM
DNA’S FORUTSETNINGER I DAG
Innledning: Sosialdemokrati og reformisme

Alle politiske retninger i Vest-Europa må definere seg i forhold
til sosialdemokratiet. Ikke bare er sosialdemokratiene i de fleste
europeiske land som regel de dominerende partier i landenes
arbeiderbevegelse. De representerer sammen og hver for seg en
svært sammensatt politisk bevegelse som har inneholdt alt fra
sosialistiske (i Norge til og med "revolusjonære") til klart borger
lige strømninger. Det er derfor en potensiell alliansepartner såvel
for borgerlige som for sosialistiske partier.
Denne kommentaren er gjort fra et ståsted til venstre for Det
norske arbeiderparti (DNA), også til venstre for det som måtte
være igjen av en venstrefløy i partiet. En kommentar til sosial
demokratiet er derfor indirekte en kommentar til ens eget poli
tiske ståsted. Dette desto mer ettersom DNA er den viktigste
alliansepartner i forsøkene på å få gjennomslag for en mer ven
strevridd, sosialistisk politikk, samtidig som DNA oppleves som en
hemsko i strevet for en slik politikk, når bestrebelsene for
allianser i konkrete saker mislykkes. Partiets dominerende rolle i
arbeiderbevegelsen, dets politiske hegemoni, tvinger oss til stadig
å vurdere det på nytt for å finne muligheter og åpninger for en
allianse som styrker arbeiderklassens politiske stilling. Dessuten:
sosialistene vil ikke kunne styrke sine posisjoner uten at i det
minste store deler av DNA’s velgermasse og deler av DNA selv
beveger seg politisk mot venstre.
De fleste vil være enige om at det er lite igjen av den sosia
listiske dimensjonen ved DNA. Offisielt er DNA et sosialdemo
kratisk parti. Problemstillingen kan derfor ikke lenger være om
DNA er et sosialistisk eller et sosialdemokratisk parti - men om
det i det hele tatt er et sosialdemokratisk, reformistisk parti.
Begrepene sosialdemokrati og reformisme blir ofte brukt om
hverandre. Reformisme er en politikk som rett nok har sosialisme
som det endelige mål, men innsnevrer sosialismebegrepet gjennom
en nøytralistisk statsoppfatning: For sosialdemokratiet er staten
et klassenøytralt maktapparat. Parlamentarismen er den eneste
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mulige politiske ordning under (en overgang til) sosialismen.
Reformismen er den politiske metode for å bruke dette apparatet.
Arbeiderklassens politiske selvorganisering, eller bare en politisk
venstre-radikal fagorganisasjon oppfattes derfor som en trussel
mot det reformistiske strategien og bekjempes instinktivt av det
offisielle sosialdemokrati. Arbeiderklassen er rett nok sosialdemo
kratiets viktigste sosiale basis. Ikke fagbevegelsen, men det
borgerlige statsapparatet er dets viktigste politiske instrument.
Sosialdemokratiet er derfor politisk borger av to verdener. Det
organiserer både arbeiderklassens politiske makt og avmakt.
I forlengelsen av dette mangler DNA idag nesten helt et begrep
om sosialistisk demokrati som både er et politisk og et økonomisk
demokrati, et reelt demokrati. I kraft av DNA’s historiske arv
finner vi nok rester av et økonomisk demokratibegrep og da
typisk nok innen de deler av sosialdemokratiet som har de nær
meste forbindelsene med arbeiderklassen, dvs. i skjæringspunktet
mellom parti og fagbevegelse.
Reformisme som sosialisme

Et politisk parti vil alltid ha et misforhold mellom sin ideologi og
sin praksis. Misforholdet består først og fremst i at den praksis
som føres, gis ut for å være noe annet enn det den faktisk er.
Dette gjelder særlig partier som har enn viss makt gjennom sine
posisjoner i statsapparatet.
DNA’s sosialistiske fortid har lenge nedfelt seg i partiets ideologi
uten at DNA’s politikk har brakt oss nærmere sosialismen. Dette
ideologiske etterslepet har lenge vært en nødvendighet for å
holde partiet sammen. Partiets politikk er lenge blitt omtalt som
en sosialistisk politikk - ikke for å føre medlemmene og velgerne
bak lyset, men ganske enkelt fordi partiet ikke har hatt noen
annen måte å omtale sin politikk på: begrepene ("ideologien")
kommer alltid i et etterslep i forhold til endringene i politikken.
Denne uoverensstemmelse blir til tider uttrykt med en kynisk
ironi som da en av DNA’s mest fremtredende tenkere, Torolf
Elster, i slutten av 1940-årene definerte sosialismen som "den
politikk som til enhver tid føres av Det norske arbeiderparti".
En slik ideologisk kynisme, tappet for enhver sosialistisk visjon,
kan selvsagt ikke tilfredsstille partiorganisasjonens legitime behov
for en ideologi til å tro på. Den kyniske realismen ville tvert om
ha vært en trussel mot sosialisme-forestillingens nødvendige
oppgave som ideologisk bindemiddel i organisasjonen. Medlemmene
må ha et visst minimum av visjonære forestillinger for å bevare
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troen på partiet. Partiet er på sin side avhengig av denne tro for
å holde sammen som politisk organisme.
Det måtte derfor gå ca. 40 år før den underliggende realistiske
erkjennelsen av partiets "vesen" kunne få sin ideologiske velsign
else fra partiets høyeste hold - landsmøtet. DNA’s prinsipprogram
fra 1983 har fjernet ordet "sosialisme" som uttrykk for enhver
politisk målsetting. Begrepet om en strategisk målsetting (et
sosialistisk samfunn, nye maktforhold, nye eiendomsforhold osv.)
er i det hele tatt fjernet fra partiets offisielle tenkning og
programmer og erstattet med ordet "prosess". Sosialisme er ikke
et mål, men en prosess (Det vil si: den prosess som DNA til
enhver tid står midt oppe i). Landsmøtet i 1987 tok et nytt,
befriende skritt i samme retning da det gjorde en moderat utgave
av det liberalistiske begrepet om privatisering til et stuerent
begrep i sosialdemokratiet. Nok en begrepsmessig tilpasning til
praksis.
Prosessen fram til denne avklaringen har vært lang: For når har
DNA i regjeringsposisjon noen gang vært en trussel mot den
private eiendomsrett? Har ikke denne respekt for de grunnleg
gende bestående forhold kombinert med fordums forestillinger som
sosialisme egentlig virket som en beskyttelse av disse forholdene
mot krav om nasjonaliseringer o.l. fra arbeiderklassens side?
Det ideologiske etterslepet som lenge har omspunnet DNA, har
utvilsomt skapt tilsvarende forvirring hos DNA’s motstandere på
den borgerlige fløy. Skillelinjene i politikken omtales vel så ofte
som "de sosialistiske versus de ikke-sosialistiske partier", som
mellom "de sosialistiske og de borgerlige". De småborgerlige
mellompartiene vil helst ikke høre seg omtalt som "borgerlige" og
foretrekker det nøytrale "ikke-sosialistiske". (Denne formen er
den offisielle i NRK).
Regjeringsmakten og dens ideologiske gravitasjonsfelt
Behovet for slike ideologiske oppklaringer (tilsløringer) er størst
hvor praksis ikke skaper den nødvendige klarhet. Særlig er de
nødvendige for å rettferdiggjøre problematiske allianseforhold i
den parlamentariske politikken med sikte på regjeringsmakt. Det
er f.eks. liten tvil om at Senterpartiet og Kristelig folkeparti på
hovedområder som økonomisk og helse- og sosialpolitikk står
nærmere DNA enn Høyre i det lange løp. Men DNA er et parti
som ikke har tradisjon for å dele regjeringsmakt med andre
partier. I kampen om regjeringstaburetter har Sp og Krf. mindre
å hente i allianse med DNA enn med Høyre. Høyre er på sin side
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mer avhengig av å dele regjeringsmakt med de to mellompartiene
for selv å være i regjeringsposisjon.
Kampen om regjeringsmakt får slik en egen tyngde med sitt eget
ideologiske gravitasjonsfelt. Det hindrer de stridende parter til
åpent å erkjenne alt de har felles. Den ideologiske to-delingen
må tilsvare de parlamentariske alliansebestrebelsene. Den tilsvarer
ikke den underliggende politiske realitet utenfor de parlamentar
iske sirklene. (Den politiske virkelighet er bare ikke to-delt på
denne måten).
Den enkle to-delingen av det politiske universet er tvetydig for
DNA. Å bli omtalt som "sosialistisk" kan nok tilfredsstille de
gjenværende strømninger i partiet som fortsatt forbinder noe
positivt med ordet. Men overfor det store flertall av medlemmer
og partifunksjonærer som opplever sosialisme-betegnelsen som en
belastning, skaper denne to-delingen en viss forlegenhet. Det er
dette Høyre-ideologene spiller på når de insisterer på at DNA er
et sosialistisk parti. Dessuten har Høyre sine egne ideologiske
markeringsbehov.
Intern forskyvning av ideologisk hegemoni

Med utrenskningen av sosialisme-begrepet som et retningsgivende
begrep har partiet samtidig rensket ut den siste rest av begreper
om klasseforhold, klassemotsetninger, klassekamper o.l. som
analyseskaper til å forstå det norske samfunnet med. Disse for
holdene tilhører bestemt fortiden: I prinsipprogrammet av 1983
beskrives klasseforholdene og kapitalismen (!) konsekvent i fortid.
Idag heter det "velstandssamfunnet" o.l.. Bruken av klassebegre
pene oppleves som "dogmatisk". De kan derfor heller ikke lenger
brukes i partiets selvforståelse. Naturlig nok er det krefter i
sving for å skifte navnet fra Arbeiderpartiet til Sosialdemokratiet.
Men her har nostalgien og konservatismen ennå vært for sterk.
Fortrengningen av arbeiderklassebegrepet er ikke bare uttrykk for
arbeiderklassens svekkede stilling innenfor DNA og dermed en
svekkelse av arbeiderklassens evne til å rekruttere sine egne
politiske intellektuelle til partiapparatet. De arbeiderintellektuelle,
alltid med bakgrunn i fagbevegelsen, er blitt en stadig sjeldnere
vare i DNA. Snart er det bare Torbjørn Berntsen igjen, og han er
ikke spesielt populær blant partibyråkratene. - Det betyr først og
fremst at de parti-intellektuelle i stadig større grad rekrutteres
fra det intellektuelle småborgerskap: intellektarbeidere i statsap
paratet, akademikere osv.. Parti-intellektuelle fra disse gruppene
mangler som regel erfaring fra organisatorisk arbeid i fagforenin
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ger. Dette betyr at erfaringene fra arbeiderklassens "egne" orga
nisasjoner (fagbevegelsen) vanskelig får gjennomslag i partiets
"tenkning". De parti-intellektuelle har heller ingen samfunnsteori
som på moen måte erkjenner disse erfaringenes strategiske betyd
ning når det gjelder å utforme partiets politikk og målsettinger.
En slik samfunnsteori kunne vanskelig bli noe annet enn en
marxisme, og den er man som kjent ferdig med.
Mangelen på klasse-orientering i den offisielle parti-ideologien er
selvsagt intet bevis for at partiet er blitt klasseløst eller fører en
politikk hevet over klasse- og særinteresser. Tilbøyeligheten til å
gi seg ut for å representere Menneskehetens fellesinteresser,
Folkets interesser, Samfunnets interesser, De allmene interesser
osv. er eldre enn arbeiderbevegelsen og har alltid vært represen
tert i arbeiderbevegelsen. (Jfr. Marx og Engels’s polemikk med de
"småborgerlige sosialister".) Denne tendens må nærmest betraktes
som en ideologiens naturlov.
DNA, vitenskapen og fagorganisasjonen

Sosialdemokratiets "fornuft" har i hovedsak to bærebjelker og
ingen av dem er av filosofisk art. 1. Det faktum er at partiet
som følge av sin historiske opprinnelse både representerer en viss
organisasjonskultur og samtidig må ta hensyn til sitt sosiale
opphavs interesser i større grad enn de borgerlige partier, om det
skal overleve som politisk masseparti i regjeringsposisjon eller i
dennes umiddelbare nærhet. 2. Det faktum at partiet samtidig er
et statsintegrert, til tider nærmest et statsbærende parti i et
statsapparat som i sin forvaltning av makt og ressurser er blitt
avhengig av (samfunns-) vitenskapene. Samfunnsvitenskapene er
blitt en politisk-administrativ produktivkraft, som er på sin side
er blitt avhengige av staten.
Som den politiske administrator av konfliktene og motsetningsfor
holdene i samfunnet (og innad i det mangslungne statsapparatet
selv) er staten blitt anvist på samfunnsvitenskapene. Den er deres
viktigste oppdragsgiver og bruker av deres resultater. Dermed er
samfunnsvitenskapene i stor grad også anvist på staten (^'stats
vitenskaper") når det gjelder problemområder og praktisk-politisk
etterprøving av teoriene. Staten er deres viktigste finansielle
kilde og største arbeidsgiver. Kort sagt: Staten er samfunnsviten
skapenes viktigste produksjonsforhold. Sosialdemokratiet har i
større grad enn de borgerlige alltid vært villig til å bruke sam
funnsvitenskapene i regjeringspolitikkens og statsforvaltningens
tjeneste. På dette punkt er sosialdemokratiet - i likhet med
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sosialistiske og marxistiske partier - mer rasjonalistiske enn de
borgerlige. Samfunnet skal styres ut fra kunnskap og innsikt.
Denne rasjonalistiske ethos har vært en subjektiv faktor som har
gjort den gjensidige tiltrekningen mellom samfunnsvitenskap, stat
og sosialdemokrati sterkere. Høyre, med sin liberalistiske ideologi,
kunne vanskeligere øve en slik katalysatoreffekt på frembringel
sen av samfunnsvitenskapene som politisk-administrativ produktivkraft.
Men arbeiderklassen har ikke på eget grunnlag utviklet noen
operativ "vitenskap" for å styre og forvalte det kapitalistiske
statsapparatet. Da DNA kom til regjeringsmakten i 1935 - og ikke
minst ved gjenreisningen etter 1945 - var partiet helt og fullt
anvist på de "borgerlige vitenskaper" som nå en gang forelå, først
og fremst sosialøkonomi, senere en rekke andre samfunnsviten
skaper. I praksis betydde dette at partiet ble strategisk avhengig
av de sosiale grupper som var bærere av disse vitenskapene, det
intellektuelle småborgerskap. En tilknytning til sosialdemokratiet
som regjeringsparti og ofte dominerende parti på det kommunale
plan åpnet på sin side for nye karriereveier for disse gruppene
som slik blir "de nye statsintellektuelle på norsk".
Den intellektuelle kultur som vi idag ser i DNA har i stadig
større grad utviklet seg i skjæringspunktet mellom parti, stats
apparat og statsintellektuelle. Fagbevegelsen - og DNA som
masseparti - har mindre innflytelse på denne kulturen. Til tross
for dette øver arbeiderklassen ennå innflytelse over sosialdemo
kratiet og bidrar til å gjøre dette til et mer "fornuftig" parti enn
de borgerlige: Sosialdemokratiets organisasjonskultur. Dens vik
tigste arnested er fagbevegelsen og transporteres derfra inn i den
politiske bevegelse, ofte som utgangspunkt for videre bearbeidelse
i kommunale og offentlige organer.
Dette bidraget til "fornuften" kan ikke forstås filosofisk, men som
produkt av måten arbeiderklassen har organisert sine klasse
kamper på: gjennom fagforeninger, bedriftsklubber, streiker og
forhandlinger, som politisk og kulturelle bevegelse i konflikt og
spenningsforhold - ikke som "allmenndaning i tråd med ideala frå
opplysningstida".1 Organisasjonskulturen i fagbevegelsen er nok
høyere enn f.eks. ved universitetene. Men den lave mobiliseringen
i fagbevegelsen, de løsere forbindelser mellom faglig og politisk
mobilisering og den økte rekrutteringen av "nye grupper", særlig
statsintellektuelle, til formelle og uformelle maktposisjoner i
partiapparatet, har bidradd til at disse sidene ved den sosial
demokratiske "fornuften" er blitt svekket. Det intellektuelle
småborgerskapets posisjoner i partiet er faktisk avhengig av at
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fagbevegelsen ikke politiseres så sterkt at maktforholdene innad
forskyves til "de fagliges" fordel. - Like fullt er partiapparatet
(og dermed de samme intellektuelle) avhengig av et visst minimum
av valgkampmobiliseringer og bevilgninger fra fagbevegelsen som
kan sikre partiets dets posisjon i forhold til statsmakten og
dermed dets posisjon som karrierevei for det statsintellektuelle
småborgerskap.
DNA tar makten og ansvaret. Forspillet til Høyre-bølgen

Den sosialdemokratiske politikkens økonomiske basis var den
lange vekstperioden etter den andre verdenskrig. Den var til
strekkelig til å finansiere akkumulasjon og investeringer i næ
ringslivet, sikre full sysselsetting og reallønnsvekst, utbygging av
velferdsstaten og store overføringer til jordbruket. Et integrert
resultat av dette var ro i arbeidslivet og høy arbeidsproduktivitet
som igjen bidro til å forsterke veksten. Kort: den økonomiske
utviklingen var sterk nok til å finansiere klassekompromisset
mellom arbeid og kapital og mellom industrien (arbeid + kapital)
og primærnæringene.
Tilbakeslagene for den sosialdemokratiske politikken begynte i
siste halvdel av 70-årene. Arbeidsmiljøloven var den siste store
sosialdemokratiske reformen (1977). Tilbakeslaget ble "dramatisk"
markert allerede i 1978 med lønnsstoppen, som et direkte politisk
anslag mot fagforeningenes lokale forhandlingsrett, for å drive
gjennom den nye innstrammingspolitikken.
De borgerliges valgseier i 1981 ("høyrebølgen") skjedde delvis på
bakgrunn av en viss ideologisk tretthet og usikkerhet i DNA. Det
var ikke bare statsminister Nordli som var gått tom: Partiet
hadde ingen sosialdemokratisk politikk lenger - men en ny,
kvinnelig statsminister. Den ideologiske selvsikkerheten var borte.
Lønnsstoppen 1978 og den etterfølgende inntektsreguleringsloven,
en begynnende svekkelse av den siste flaggsaken, Arbeidsmiljø
loven, og nedskjæringer i helse- og sosialsektoren, tærte på
humøret. En ny, mer markedsorientert kreditt- og rentepolitikk
fra 1977 fikk etter hvert katastrofale følger for det som var
igjen av den sosiale boligbyggingen og for husleiene. Investering
savgiften ble opphevet, det ble innført lavere skatt på omsetning
av aksjer. I tillegg kom sikkerhetspolitiske forhold som DNA’s
støtte til "moderniseringen" av atomvåpen i Europa (dobbeltvedta
ket) og forhåndslagringen av amerikansk krigsmateriell i Norge.
Intet av dette var slik at det ikke like gjerne kunne vart satt i
gang av Høyre, "hovedfienden".
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Politikk og lock-out: En ironisk klassekamp

Etter valget i 1981 kunne Høyre ikke gjøre annet enn å følge opp
denne politikken - noe mer konsekvent. Partiet utnyttet skatte
systemet ved å la dette stå urørt. Kombinert med inflasjon og
nominell lønnsøkning gjorde dette stadig flere familieøkonomier
avhengige av store fradragsmuligheter på inntekten, vesentlig på
grunn av den gallopperende økningen av boutgiftene. På denne
måten har Høyre "kjøpt" seg mange nye velgere for lang tid
framover. I tillegg ble det innført skattelettelser som særlig kom
høy-inntektsgruppene til gode. Høyres alliansepartnere (i regjer
ingsposisjon fra 1984), de borgerlig-sosialdemokratiske mellom
partiene, presser Høyre på sosial- og landbrukspolitikk slik at
Høyres program om å skjære ned på offentlig sektors andel av
BNP, ikke lot seg gjennomføre.
Denne politikken gjorde Høyre bare enda mer avhengig av olje
inntektene for å finansiere sin regjeringsmakt. Høyre-politikken
fikk noe halvhjertet og uforløst ved seg. Kompromissene med
"utgiftspartiene" Krf. og Sp. ble for mange. Dette, sammen med
det ideologiske presset fra Frp. skapte en følelse av ideologisk
tretthet og politisk frustrasjon i Høyre. Willoch-perioden gikk
mot slutten. Da DNA kom tilbake i regjeringsbygget i mai 1986
som mindretallsregjering - etter et dårlig valg for de borgerlige
1985 med Frp. på vippen - skyldtes det umiddelbart to forhold.
De interne motsetningene i den borgerlige blokken ble skjerpet i
og med fallet i oljeprisene. Regjeringen ble konfrontert med en
alvorlig forverring i nasjonaløkonomien - samtidig som lettsindig
heten i dens politikk ble avslørt: i 1985 hadde det private for
bruket økt med 8,5% (og denne økningen var ikke kommet lavtog middels lønte til gode). Fallet i oljeprisene vinteren -86 av
slørte i ett slag den parsittære karakteren ved regjeringens
økonomiske politikk. Skattelettelsene (i alle dets varianter) og
den rekordaktige, men sosialt skjeve økningen i privatforbruket
var finansiert ved rene grunnrenteinntekter på oljeutvinningen,
ikke ved økt arbeidsproduktivitet (eller for den saks skyld ved
lavere offentlig forbruk).
Den andre viktige politiske faktoren var mobiliseringen i fag
bevegelsen i samband med tariffoppgjøret i privat sektor samme
vår. Arbeidsgiverforeningens (NAF) lock-out - med statsminister
Willochs utrolige velsignelse - var en fiasko. Samholdet i kapi
talens rekker gikk opp i røyk - for ikke å si profitt - fra første
stund. Lock-outen utviklet seg raskt til å bli en ironisk streik,
der arbeiderne måtte står streikevakter for å overvåke at "strei
ken" (=lock-outen) virkelig var effektiv mot de enkelte arbeids 160

kjøpernes forsøk på å sabotere kapitalens eget kampmiddel i
hotell- og restaurantnæringen. Statsminister Willochs opptreden
umiddelbart før lock-outens iverksettelse ble oppfattet som en
støtte til NAF. Dermed var politiseringen av lock-outen/streiken
et faktum. Etter vel 1 uke var eksperimentet over.
Fagbevegelsens seier skyldtes verken usedvanlig dyktig strategi
eller et høyt mobiliseringsnivå forut for tariffoppgjørets sluttfase.
Lock-outen kom faktisk overraskende på store deler av organisa
sjonen og den trengte ca. 4 dager før den virkelig fikk sving på
"streike"-vaktorganiseringen. Usikkerheten i fagforbundene var
stor. Offiserskorpset på Youngstorget fryktet mest av alt at de
skulle bli nødt til selv å ta initiativet til arbeidskamp. Seieren
skyldtes først og fremst kapitalsidens taktiske dumheter og den
grunnleggende feilvurderingen i bruken av lock-out-midlet i stedet
for å tvinge LO ut i en streik. Det var arbeidskjøperne som
framstod som den aggressive part i oppgjøret. Dermed hadde LO
vunnet første stikk i kampen om opinionen. "Streiken" (lock
outen) ble et media-fenomen like mye som en arbeidskamp.
DNA’s påskudd til å velte den borgerlige regjeringen var Willochregjeringens høyst sosialdemokratiske forslag om å høyne bensin
avgiften for å sikre skatteinntekter i ly av fallet i oljeprisene. I
hvilken grad denne saken var tenkt brukt for dette formålet før
mobiliseringen i tariffoppgjøret er egentlig uinteressant. Det
viktige er at DNA’s beslutning - etter behandling i en stortings
gruppe med mange tvilere - om å ta regjeringsmakten på en slik
parlamentarisk bagatell, ville neppe vært mulig uten den moralske
oppstiver som partiet fikk med den arbeiderklasse-mobilisering
som lå i tariffoppgjøret og det politiske tilsnitt den hadde fått. I
én uke var det tilstede et ekte mobiliseringsforhold mellom
arbeiderklassen og dens store parti. Det var lenge siden sist. I
Stortinget var DNA garantert Fremskrittspartiets 2 prinsippfaste
stemmer mot økt bensinavgift (som DNA-regjeringen senere sørget
for å høyne).
Tariffoppgjør og samfunnsansvar

Den samfunnsbevarende betydningen av regjeringsskiftet 1986 kan
best forstås ved å se hovedtariffoppgjøret 1986 og mellomopp
gjøret 1987 i sin sammenheng: Målsettingen for kapitalsiden med
oppgjøret i 1986 - altså før DNA kom i regjeringsposisjon - var å
få til et null-oppgjør, eller en reallønnsnedgang: ingen tilbud om
generelle lønnstillegg. Dette var NAF villig til å gå til kamp på
og gjorde det. - Målsettingen ble i første omgang ikke oppfylt:
arbeidskjøperne måtte innrømme et høyst moderat generelt tariff161

tillegg og en generell arbeidstidsforkortelse til 37,5 timer uken
ekskludert spisepauser. Dette moderate resultatet stod likevel ikke
i noe rimelig forhold til den moralske og media-messige seier
fagbevegelsen fikk i tariffoppgjøret.
Da DNA-regjeringen overtok ca. 3 uker etter kapitalsidens kapi
tulasjon i midten av april, satte den i verk en devaluering som
langt på veg imøtekom arbeidskjøpernes krav fra tariffoppgjøret
med sikte på å senke reallønnsnivået. Inflasjonsprosenten som
følge av bl.a. devalueringen ble nå så høy - vel 10% i tariffperio
dens første år - at den overskred de generelle tilleggene med 34%. De grupper som ikke hadde lokale forhandlinger i tillegg
(lønnsglidning) kom da ut med en reallønnsnedgang tilsvarende ca.
3-4%. Dette gjaldt store grupper i privat sektor og hele offentlig
sektor.
Oppgjøret i offentlig sektor var ikke kommet skikkelig igang før
den nye regjeringen overtok i mai. Etter å ha blåst kraftig i
luren under oppkjøringen til oppgjøret ennå mens den borgerlige
regjeringen var motpart, ble det nå påfallende stille fra Stats
tjenestemannskartellets side, som forhandler på vegne av de LOorganiserte i statssektoren (ca. 115 000 medlemmer). Kartellet
oppnådde en forhandlings- og meklingsløsning sammen med YS,
mens forbund utenfor LO/YS endte i voldgift uten å oppnå noe
mer, bortsett fra Politiforbundet som fikk ureglementær særbe
handling av den nye justisministeren. Mobiliseringen av arbeider
klassen i privat sektor hadde nå fått sitt omvendte motstykke i
demobiliseringen av de ansatte i statssektoren bare på grunn av
skifte av regjering. Ikke en gang en utrolig amatørmessig håndte
ring av tariffoppgjørenes uskrevne lover og prosedyrer fra den
nye FAD- og den nye justisministeren utløste kampviljen i Stats
tjenestemannskartellets ledelse. Belønningen for denne regjeringslojaliteten kom på DNA’s landsmøte året etter (1987), da kartel
lets leder, Nils Totland, endelig ble valgt inn i DNA’s sentralsty
re. Da fikk lederen for LO’s største forbund, Liv Nilsson i Kom
muneforbundet (NKF, ca. 240 000 medlemmer) en verre medfart på
samme landsmøte: Sterke krefter forsøkte å kaste henne ut av det
samme sentralstyret som Nils Totland endelig var opptatt i.
Problemstillingen var: Hvem skulle Liv Nilsson være mest lojal
overfor - DNA eller NKF’s medlemmer som hun var hovedfor
handler for? Tariffoppgjøret i kommunal sektor hadde nemlig vist
at NKF -i påfallende kontrast til Statstjenestemannskartelletikke lot seg påvirke av regjeringsskiftet i samme grad under
tariff-forhandlingene, men forsøkte å stå løpet ut, noe som skapte
et dårlig forhold mellom NKF og Kartellet med offentlige gnisnin
ger mellom Nilsson og Totland. DNA-landsmøtets utrenskningsak162

tivister, med lederen i Oslo-partiet som "spontan" forslagsstiller,
forlangte at lojaliteten til DNA-regjeringen skulle være overord
net lojaliteten til medlemmene i NKF. (Jfr. Totlands eksemplariske
oppførsel). Strategene i LO og DNA avviste klokelig dette hard
kjøret fra aktivistene og Liv Nilsson var reddet - dog slik at
Totland som den andre "tunge" faglige lederen fra offentlig
sektor, ble valgt inn for nettopp å nøytralisere Liv Nilsson. Men
signalet var klart: I en lojalitetskonflikt mellom DNA og fagorga
nisasjonen er forventningene fra partiapparatet ikke lenger til å
misforstå for Liv Nilsson.
Det som skjedde i "mellomoppgjøret" i 1987 bekrefter tendensen
fra første dag den nye DNA-regjering fikk berøring med fast
settelsen av prisen på varen arbeidskraft i mai -86. I januar -87
kom det første kravet om nulloppgjør, ikke fra NAF denne gang,
men fra regjeringen. Finansminister Berge antydet nødvendigheten
av 5-10% reallønnsnedgang, det samme som NAF’s avdankete
leder, Pål Kraby hadde sagt året før. Representantskapet i LO
godtok regjeringens "krav" om nulloppgjør på sitt møte i slutten
av februar. Til beroligelse og oppbyggelse i egne rekker vedtok
representantskapet samtidig en rekke krav overfor regjeringen
som vilkår for å godta et nulloppgjør (oppgjør uten generelle
lønnstillegg). Disse kravene var - også sett fra en sosialistisk
synsvinkel - gode og berettiget og gikk ut på bl.a. "oppgjør med
spekulasjons-økonomien", "håndfast styring av økonomien" med
bl.a. "direkte renteregulering", prisregulering, nytt skattesystem
med progressiv bruttoskatt, særskilte tiltak for å få ned boutgif
tene og at andre grupper ble pålagt (eller påla seg selv) en
tilsvarende moderasjonslinje som LO.
Dersom disse kravene hadde blitt innfridd, ville selv et null
oppgjør vært et godt oppgjør for gjennomsnittslønningene. Men
disse vilkårene for å godta nulloppgjøret var vedtatt mot bedre
vitende: Representantskapet i LO visste utmerket godt at en
mindretallsregjering utgått fra DNA umulig kunne gjennomføre
tiltak som ikke en gang en flertallsregjering fra samme parti ville
ha gjennomført. Vilkårene var til "intern bruk" i fagbevegelsenet psykologisk smøremiddel for å få et frustrert tillitsmannsapparat nedover i rekkene til å godta nulloppgjøret i stedet for å
bygge videre på fjorårets mobilisering og kampvilje. Etter vedta
ket i representantskapet og etter at forhandlingene var ferdige i
april/mai, forholdt LO seg påfallende passiv når det gjaldt å
kjøre fram nulloppgjørets betingelser for regjeringen. 90% av dem
var av rent politisk karakter og rettet til regjeringen. Bare i ett
tilfelle, landbruksoppgjøret, hørtes lyd fra LO, da formannspretendenten Yngve Haagensen fulgte opp vilkåret om at heller ikke
andre grupper måtte få inntektsvekst. Dette var lett for regjerin
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gen å oppfylle - også denne gang med hjelp av Frp.’s 2 prinsipp
faste stemmer.
Med andre ord: Det arbeidskjøperne ikke fikk i stand ved egen
kraft i tariffoppgjørene 1986 og -87, fikk DNA-regjeringen i
stand for dem - med LO’s mellomkomst i 1987} Bare et ideo
logisk etterslep - den ufornuftige liberalismen som uttrykker
enkelt-kapitalistenes oppsummerte standpunkt - hindrer kapital
kreftene i åpent å erkjenne at DNA-regjeringen er deres ideolo
giske klassebrødre i Høyre overlegen når det gjelder å oppfylle
deres tariffmålsettinger og samtidig holde klassekompromisset
gående med minimale innrømmelser overfor lønnsarbeiderne.
Rent økonomisk sett var mellomoppgjøret -87 ikke en gang et
kompromiss. Lønnsarbeiderne i LO tapte over hele linjen. I stedet
for at renten skulle gå ned, slik LO’s betingelse for nulloppgjøret
var, har den steget. "Andre grupper" - bortsett fra bøndenespesielt ettertraktet arbeidskraft, ofte uorganiserte eller organi
serte utenfor LO, hadde fått økte inntekter. Virkningen av et
nytt skattesystem vil ikke slå ut før langt ute i neste tariff
periode og den deretter. Oppgjøret kompenseres heller ikke ved
sosiale reformer eller styrking av velferdsstaten i forhold til de
økende behov. Bare den lave arbeidsløsheten og et stramt arbeids
marked i flere sektorer "kompenserer" for miséren ved tariffopp
gjøret. Men dette er et forhold som skyldes den økonomiske kon
junktur, - ikke en sosialdemokratisk velferdsstatspolitikk for å
fornye kontrakten om et klassekompromiss.
Litt om DNA’s "ideologiske økonomi"

Det siste årets tariffpolitiske begivenheter kan ikke forklares ved
bare å vise til den umiddelbare økonomiske situasjonen. De ideo
logiske og politiske bindingene, den ideologiske økonomi, i for
holdet mellom LO og DNA er vel så viktige. Disse bindingene
foregår på basis av en rekke dypere forhold som fagorganisasjo
nens manglende organisatoriske og intellektuelle selvstendighet i
forhold til partiet: den gjentatte passifiseringen av fagorganisa
sjonen som (potensielle) mobiliseringsapparater og som følge av
dette: en politisk oppsplitting og atomisering av arbeiderklassen;
massepsykologiske forhold som frykt for (ny) arbeidsløshet; opp
løsning av holdninger og kultur som følge av omgrupperinger og
"nye grupper" innen arbeiderklassen og i skjæringspunktet til
andre klasser.
Den korte mobiliseringen våren -86 og som lot seg så lett avslut
te, understreker dette: den ble så og si lagt i fanget på LO, den
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kom ikke som resultat av en intern utvikling i fagbevegelsen. Den
demonstrerte rett nok at det rent organisatoriske håndverket
fortsatt er godt i LO, men at den tariffpolitiske kraft og bevisst
het er lite samordnet nedover i rekkene.
I tillegg til det organisatoriske håndverket har fagbevegelsen sin
styrke i en viss taktisk dyktighet i selve forhandlingssituasjonen.
Derfor er LO interessert i forhandlinger så lenge som mulig. Men
denne gang ble forhandlingssituasjonen avbrutt av NAF’s initiativ
slik at denne dyktigheten ikke fikk et normalt spillerom. Våren87 derimot var enigheten om nulloppgjør et faktum før det i det
hele tatt hadde vært forhandlinger.
Men det organisatoriske håndverk og forhandlingsdyktighet er
ikke i seg selv uttrykk for tariffpolitisk styrke. Fagorganisasjo
nens (=arbeiderklassens) svakhet har i Norge likevel ikke sitt
motstykke i kapitalkreftenes styrke slik som f.eks. i Tatcher’s
Storbritannia. Arbeiderklassens avmakt motsvares ikke mekanisk
av kapitalsidens organisatoriske makt. Tariffoppgjørene i -86 og87 viste at kapitalsiden hos oss ikke var i stand til ved egne
krefter å drive igjennom sine målsettinger overfor fagorganisasjo
nen. De borgerlige partienes latterlige forsøk på å gripe regje
ringsmakten tilbake i mai/juni 87 avslørte at heller ikke kapital
sidens "eget" politiske parti, Høyre, maktet å organisere kapita
lens interesser politisk. Forskyvningen av klassekompromisset mer
over på kapitalsidens premisser i løpet av tariffperioden kan best
forklares ved sosialdemokratiets "fornuftige" mellomkomst som en
selvstendig politisk kraft, tilsynelatende hevet over klassemot
setningene, umiddelbart representerende Nasjonen, Fellesskapet og
Samfunnssolidariteten.
Kapitalsiden er i ferd med å trekke de organisatoriske lærdommer
av tariff-fiaskoen i -86 ved å sette igang en sammenslutning av
Arbeidsgiverforeningen og Industriforbundet. Hvilke politiske
slutninger den vil gjøre, gjenstår å se.
Den underliggende, bærende lojalitet i forholdet mellom DNA og
store deler av lønnsarbeiderklassen må forstås historisk og da
kommer den økonomiske langtidsutviklingen inn som basis for
DNA’s lojalitetsskapende velferdsstatspolitikk etter 1945. DNA har
akkumulert stor ideologisk "kapital" i arbeiderklassen. Når kapi
talsiden og den borgerlige leir er dårlig politisk organisert, kan
DNA tære lenge på denne "kapital". Psykologisk sett er derfor
DNA utvilsomt arbeiderklassens store parti fortsatt. Partiets
politiske rolle er mer innfløkt. Påstanden er at partiet er "den
samfunnsmessige totalkapitalens" parti - og dermed innen visse
grenser både kapitalsidens og arbeiderklassens parti. Men den dag
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kapitalkreftene som følge av denne erkjennelse skulle foreta
valgkampbevilgninger til DNA, ville den ideologiske fortryllelse
rundt DNA selvsagt brytes og partiets evne til å opptre som
totalkapitalens politiske fornuft undergraves. Nettopp derfor
kommer det heller ikke til å skje i overskuelig fremtid.
Litt om DNA’s politiske økonomi

DNA’s samfunnsbevarende rolle springer først og fremst ut fra
partiets evne til å representere totalkapitalens interesser. Kapita
len med sine integrerte eiendomsformer er i dag like mye "sam
funnsmessig" som privat i snever forstand. Den normale måten
som produksjonssystemet fornyer og reproduserer seg på, er ved å
utvide produksjonen slik at den kapitalmasse som er "i arbeid"
blir større for hver produksjonsperiode. Uten denne "veksten" er
det krise ikke bare i rent økonomisk forstand - den trekker også
med seg sosiale kriser, politiske kriser osv. Det er derfor en
"naturlov" at arbeidsproduktiviteten stadig må øke for at systemet
skal kunne reproduseres uten kriser med radikal sanering av
kapital. Det betyr rett og slett at (den relative) merverdiproduksjonen ubønnhørlig må øke. En samfunnsbevarende politikk under
slike forhld er en politikk som tilpasser seg behovene i basis ved
politisk tilrettelegging for fortsatt økonomisk "vekst".
Men produksjonssystemet har en sosial basis av levende menne
sker: kjøpere og selgere av arbeidskraft. I et moderne, høyst
differensiert samfunn med en "uendelig" arbeidsdeling som er i
ustoppelig utvikling, kan ikke den nødvendige økningen i arbeids
produktiviteten (merverdiproduksjonen) sikres uten at det sosiale
systemet fungerer. Klassemotsetningene må gjøres produktive,
klassekampene må ikke bli åpne, "opprivende" konflikter ("krig"),
men må transformeres til reformerende krefter: Klassekampene må
selv bli en produktivkraft. Det historiske kroneksemplet på denne
bevegelsen var kampen for normalarbeidsdagen, som ved siden av
å sikre arbeiderklassens sosiale eksistens også la et helt nytt
grunnlag for merverdiproduksjonen: profitten kunne ikke lenger
økes ved å forlenge arbeidsdagen eller bare sette flere arbeidere
i sving (absolutt merverdiproduksjon). Det måtte nå høynes ved å
øke arbeidsproduktiviteten innenfor rammen av en viss normalar
beidsdag - altså ved innovasjon av produktivkreftene (relativ
merverdiproduksjon). Etableringen av velferdsstaten må - som
historisk fenomen - forstås som produktivkraft på samme måte.
Men som produkt av en politikk, må den også forstås i lys av de
politiske bevegelser og det politiske systemet.

166

Velferdsstaten er et politisk uttrykk for et klassekompromiss. At
sosialdemokratiene, særlig i Skandinavia, har vært en viktig
politisk kraft bak velferdsstaten er hevet over tvil. Men land
hvor sosialdemokratiet har spilt denne rollen, er land med repre
sentative demokratier, som regel i form av parlamentarisme.
Det grunnleggende ved parlamentarismen som politisk system er
at det trekker de store folkegruppene inn i politikken uten at
dette forandrer eiendoms- og produksjonsforholdene i samfunnet:
Samtidig som det er en utvidelse av demokratiet (allmen stemme
rett, folkelig deltakelse i statsapparatene), er det en prinsipiell
avgrensning av det. Parlamentarisk demokrati er ikke, og kan
ikke være økonomisk demokrati - like lite som økonomisk demo
krati kan ha sin basis i valgte forsamlinger utenfor produksjonen
og arbeidslivet, men i en reorganisering av produksjons- og
eiendomsforholdene. Denne enkle, strukturelle kjensgjerning er en
helt grunnleggende forutsetning for sosialdemokratiet som et
ikke-sosialistisk parti: Sosialdemokratiets reformer kan aldri gå ut
over den parlamentariske horisonten. Velferdsstatspolitikk er det
lengste det kan drive det til, samtidig som det er dets historiske
fortjeneste.
Det er egentlig ingen oppsiktsvekkende påstand at DNA bedre enn
Høyre representerer totalkapitalens interesser i det lange løp.
Dette skyldes ikke bare at DNA er mer "vitenskapelig", har et
videre, mer samfunnsmessig perspektiv enn Høyres liberale innsnevring. DNA representerer ikke borgerskapet ideologisk og
kulturelt, slik Høyre må. DNA representerer kapitalen, men ikke
borgerskapet. DNA’s fordel er at partiet ikke har kapitalistmedlemmer (kapitalen forstått som levende mennesker) med poli
tiske fraksjonsinteresser. Det er derfor ikke på samme måtegjennom sin medlemsmasse - trukket inn i fraksjonskampene
mellom industri-, handels-, reder-og finanskapital. Partiet stårsosialt sett - utenfor disse stridighetene, mens Høyre står midt
oppe i dem - et Høyre som dessuten må framstå som "folkeparti"
for å nå regjeringsmakt. Med dette utgangspunktet er DNA bedre
i stand til å representere kapitalens helhetsinteresser - interesser
som forutsetter kompromisser med arbeiderklassen. - De kapitalis
tiske fraksjonsstridighetene møter DNA derimot i departementene,
i Stortinget, i de mange halvt uformelle "korporative" kanalene,
men ikke i medlemskartoteket.
Her er selvsagt ingen enkel funksjonell logikk til stede mellom
totalkapitalens interesser og DNA som et samfunnsbevarende
parti. For det første har DNA selv sine interne motsetninger
mellom ulike lønnsarbeidergrupper. Det er avhengig av allianser
med andre og av splittelser i den borgerlige blokken. Det er
167

avhengig av de økonomiske konjunkturer og hvordan disse virker
inn på allianseforholdene igjen. Det er avhengig av en viss ideo
logisk samforstand med kapitalkreftene: kapitalen må ha tillit til
en DNA-regjering - liksom den må ha tillit til en Høyre-regjering. Ut fra sitt ideologiske etterslep vil nok kapitalen normalt
foretrekke en Høyre-regjering, og ut fra visse økonomiske kon
junkturer med forsterket krav om redusert offentlig forbruk vil
den mer aktivt arbeide for Høyre, slik tilfellet var i slutten av
70-årene og fram til 1986/87.
Selv om velferdsstaten, som en del av infrastrukturen er en
produktivkraft, vil enhver, velferdsstatlig reform bety økt uttel
ling over de offentlige budsjetter og dermed umiddelbart svekke
kapitalens evne til å akkumulere. Kapitalsidens forhold til vel
ferdsstaten blir derfor motsetningsfylt og svinger med konjunk
turene.
Forståelsen av velferdsstatens betydning er større hos den indu
strielle kapital enn hos finans-, handels- og rederkapital. DNA
har tradisjonelt stått nærmere industrien enn de andre kapitalfraksjonene. Dette skyldes ikke bare den faglig-politiske tyngde
som industrien har hatt innen DNA. Det skyldes også at industri
arbeiderklassen har en mer "sosial" rolle: den har - i større grad
enn de andre - behov for en godt utbygd velferdsstat, for en
utbygd infrastruktur innen utdanning og forskning, transport osv.
- forhold som er i samsvar med arbeiderklassens interesser.
Industrikapitalen vil alltid utgjøre kjernen i den kapitalistiske
vareproduksjon som all annen kapitalistisk produksjon og virk
somhet kretser rundt. Den går selvsagt inn for at velferdsstaten
finansieres ved personbeskatning og beskatning av vanlig forbruk
(indirekte beskatning av lønnsmassen) i stedet for av kapital og
økte grunnrente-inntekter fra oljen. Industrikapitalen er skatte
politisk derfor mer på linje med DNA enn med Høyre som, både
ideologisk og når det gjelder kjøp av stemmer ved valg, er mye
mer avhengig av løfter om lettelse i personbeskatningen - også
når oljeinntektene svikter. At industrien får dominere både
tariffpolitisk og i annen økonomisk politikk over de andre kapitalfraksjonene er derfor en viktig forutsetning for at klassekompromisset mellom arbeid og kapital skal opprettholdes.
Tariffoppgjøret i 1986 var en læreprosess for kapitalsiden. Den
pågående reorganisering av arbeidsgiversiden med sammenslåingen
av Arbeidsgiverforeningen og Industriforbundet skal sikre indus
triens organisatoriske dominans. Den ansvarlige industrikapital vil
ikke igjen la seg drive inn i et tariffeventyr igangsatt av kapita
list- ideologer, som ikke selv er ansvarlige bedriftsledere, av typen
Pål Kraby og for den saks skyld Kåre Willoch, eller av en så
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frynsete og "uordentlig" kapitalfraksjon som hotell- og restau
rantbransjen. Verken Kraby eller Willoch er kapitalister. De er
ideologer og organisatorer på vegne av kapitalen. De er dens
ideologiske og politiske konsulenter som kan vikles inn i en
ideologisk-organisatorisk egendynamikk som er "sekterisk" i
forhold til kapitalsidens overordnede interesser, slik det skjedde
våren 1986 i tariffoppgjøret og våren 1987 i regjeringsstormen
mot DNA.
Også på det politiske plan kunne kapitalsiden trenge en omor
ganisering. De borgerliges regjeringseventyr mot DNA i mai-juni
1987, skapte liten begeistring på kapitalsiden - forøvrig helt på
linje med det store flertall av velgere. Da Stortinget var reist fra
hverandre og de politiske forholdene falt til ro, steg indeksen på
Oslo Børs til nye rekorder. Børskommisærens begrunnelse: den
økonomiske politikk og avklaring av den politiske situasjonen. 3
En mer sviende kritikk kan vanskelig reises mot Høyre.
En videreføring av klassekompromisset er, avhengig av, som nevnt
at industrien forblir den dominerende kapitalfraksjon som legger
kapitalsidens hovedpremisser ved tariffoppgjørene, i nærings
politikken og i den økonomiske politikk. DNA’s samfunnsbevarende
rolle er derfor betinget av styrkeforholdene internt på kapital
siden. Partiets rolle som kapitalens politiske "fellesrepresentant"
vil aldri være entydig. Like lite som en sammensatt arbeiderklasse
opptrer kapitalsiden som ett subjekt, men som mange "aktører"
som er mer eller mindre samordnet i sin opptreden.
Parlamentarismen og folket

En annen viktig forutsetning for å kunne gjennomføre denne
politiske oppgaven er at partiet samtidig framstår som et "folke
parti", ikke et klasseparti. Dette er nødvendig for å kunne fange
opp andre klasser og grupper enn bare slike som oppfatter seg
selv som arbeidere. Det er en massepsykologisk faktor som er
helt nødvendig for å vinne de parlamentariske valgene der hver
stemme er like verdifull. Begrepet om "folket" er imidlertid en
tom sosial kategori, et ord for en "folkelig masse" som består av
mange sosiale grupper og fraksjoner. Det parlamentariske, poli
tiske systemet virker nettopp slik at de politiske klasser og
fraksjoner ikke kan opptre som klasser og fraksjoner ved selve
valgene. Alle stemmene er i utgangspunktet like. Selve valget
atomiserer velgerne til en serie enkelt-individer, og de kan bare
opptre som individer. Slik bidrar mekanismene i det politiske
systemet til å skape en forestilling om "folket" som motvirker
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dannelsen av en sosio-politisk identitet (politisk klassebevissthet).
Men partiene har sine målgrupper - altså sosiale klasser - som de
må appellere til for å hente inn stemmene deres. Derfor kan ikke
partiene helt utslette velgerens sosiale identitet og bare henvende
seg til Menneskene. De må finne en balansegang som både er til
strekkelige målrettet mot de aktuelle sosiale grupper og tilstrekk
elig diffus til å sanke stemmer fra flest mulig grupper.
En annen viktig forutsetning for at forestillingen om "folket" skal
være levende, og derigjennom en "objektiv kraft" i den politiske
massepsykologi, er at ingen enkelt gruppe innenfor "folket" vinner
et markant politisk eller ideologisk hegemoni slik at den domi
nerer åpent over resten og framstår som ledende. Et politisk
parti som vil opptre som folkeparti, må beherske denne balanse
gangen. For DNA betyr dette konkret at partiet må ha den
politiske og ideologiske styring med nettopp arbeidernes "ekte"
Masseorganisasjoner: fagorganisasjonen. Dersom den faglige be
vegelse skulle utvikle seg til en politisk bevegelse, eller danne
utgangspunkt for et nytt politisk parti - på en tilsvarende måte
som da DNA selv ble dannet for 100 år siden - ville den (eller
dets nye parti) framstå som en politisk Masseorganisasjon i større
grad- slik DNA gjorde i sine første 40-50 år. Arbeiderne ville da
lettere opptre som politisk klasse, ikke bare som hovedleverandør
av en serie individuelle stemmer til DNA ved valgene.
På den andre side: dersom de faglige organisasjonene skulle
forfalle og svekkes, ville også DNA’s strategiske posisjon og evne
til å framstå som et sterkt "folkeparti" svekkes. En rekke demo
kratiske og velferdsstatlige posisjoner ville svekkes (Jfr. Tatcher’s
Storbritannia). Fagbevegelsen må holdes intakt slik at de demo
kratiske og velferdsstatlige virkningene av denne klassemakten er
stor nok til at "hele folket" kan dra nytte av det. DNA må være
så mye "folkeparti" at det kan vinne regjeringsmakt ved å vinne
tilstrekkelig mange stemmer utenfor arbeiderklassen uten å miste
for mange i den.
Mot høyre eller venstre?
Da trusselen fra den politiske venstresiden (SV) om å vinne et
"farlig" fotfeste i fagbevegelsen var nedkjempet i løpet av 1975,
hadde DNA på ny nærmest full kontroll med sin viktigste base.
Ryggen var slik sett fri. Den relative svekkelse av velferdsstatspolitikken under Nordli- og Brundtlandregjeringene, og som ble
forsterket under Høyre-regjeringen fra 1981, var et uttrykk for
fagbevegelsens svekkede politiske stilling etter 1975 og at SV
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hadde opphørt å være riset bak speilet. I perioden 1977-87 har
ikke arbeiderbevegelsen vunnet fram med en eneste større velferdsstats-reform. 1. juli 1987 - 10-årsdagen for iverksettelsen av
arbeidsmiljøloven - ble av DNA feiret med iverksettelsen av
Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), som i ett slag skyver
grunnleggende faglige posisjoner og rettigheter for sjøfolkene til
side. Trusselen fra Sjømannsforbundets formann, Henrik Åsarød,
om å "gå til SV", dersom dette DNA-initierte registeret ble
gjennomført, kan ikke ha gjort stort inntrykk på regjeringen.
Oppgjøret med "den gamle dogmatikken" - restene av sosialistiske
innslag i ideologien - på landsmøtet 1987 var den ideologiske
sanksjon av denne prosessen. Det fins nye ideologiske løsninger:
frihetsdebatter! Etter den borgerlige regjeringskomedien våren -87
er ryggen friere også mot Høyre enn noen gang de siste 8-10 år.
Det tvetydige i denné situasjonen er at en løsere forbindelse
mellom DNA og fagbevegelsen både forsterker høyredreiningen i
DNA og samtidig er én betingelse for en mer selvstendig, men
venstreorientert fagbevegelse. Det avgjørende er hvilken politisk
bevegelse som driver frem oppløsningen av forholdet mellom DNA
og fagorganisasjonen. I tiden rundt EF-kampen var det en venstrebevegelse, i 1980-årene en mer allmen politisk oppløsningsten
dens og avpolitisering innad i fagorganisasjonen. Utviklingen av
forholdet DNA-fagorganisasjonen iakttas derfor med blandede
følelser: vil de løsere forbindelsene (jfr. svekkelsen av det kollek
tive medlemskapet, debatten om det faglig-politiske samarbeidet)
løpe sammen med en venstreutvikling i arbeiderklassen eller vil
den åpne for ytterligere passivisering og for mer bevisst høyredreining?
En generell venstredreining vil kreve sine organisatoriske uttrykk
enten i form av at de utkrystalliserer seg en mer håndfast ven
strefløy i DNA eller ved at SV blir større og vinner bredere
fotfeste i fagbevegelsen. Det ‘Iførste alternativet er det minst
sannsynlige. En mer generell venstredreining kommer nemlig ikke
bare som et resultat av den interne utviklingen i fagbevegelsen.
Den forutsetter i minst like høy grad politiske initiativ og inn
grep fra politiske organisasjoner - politiske initiativ som fanger
opp og uttrykker bredere politiske strømninger og som samtidig
makter å formulere en politikk overfor de sosiale, økonomiske og
økologiske utfordringene.. En venstrefløy i DNA fins ikke. En
potensiell venstrefløy vil på ingen måte ha ryggen fri til å opptre
utad som fraksjon. Det mest sannsynlige er at en venstrefløy i
DNA bare vil kunne utvikles som et resultat av et ytre press på
partiet, slik som vi kunne ane i samband med kampen mot atom
våpen. Men da er venstrefløyen ikke en motor i den politiske
bevegelsen, men mer en virkning av den. SV’s utgangspunkt er i
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så måte bedre, men det forutsetter en langt mer målsøkende
politikk overfor fagbevegelsen. Partiet burde nå kjenne sin be
søkelsestid.
SOSIALDEMOKRATI ELLER SOSIALISME?
Om reform og revolusjon

Forholdet mellom sosialdemokrati og sosialisme er ofte satt opp
som et forhold mellom reform eller revolusjon. Løsrevet fra
enhver historisk, konkret situasjon er en slik motsetning i beste
fall villedende. Kanskje bortsett fra enkelte rabiate politiske
sekter på aller ytterste venstre fløy fins det ingen sosialistiskrevolusjonære partier eller grupperinger som ikke også er reformpartier når politiske revolusjoner ikke er mulig. Selv et parti som
AKP (m-1), med sin "væpna revolusjon" som strategisk kjerne
punkt, er et ivrig reformparti under de nåværende, høyst ikkerevolusjonære forhold.
Sett fra en marxistisk synsvinkel fins det ingen større politisk
selvfølgelighet enn at arbeiderklassen og andre "folkelige" grupper
gjennom sine klassekamper forsøker å omsette den enorme øknin
gen av arbeidsproduktiviteten under kapitalismen i sosiale refor
mer (velferdsstat), kortere normalarbeidsdag, lavere pensjonsalder
osv., i tillegg til høyning av den materielle levestandard (real
lønn).
Dette system av sosiale reformer og arbeidstidsforkortelser virker
samtidig som en samfunnsmessig produktivkraft som på sin side
bidrar til å øke arbeidsproduktiviteten i produksjonssystemet, slik
at reproduksjonen av systemet i sin tur blir avhengig av den
infrastruktur som reformene samlet utgjør. Ingen "liberal" statsog samfunnsteori vil noen gang makte helt å bortforklare at
arbeiderklassens organisering av sine klassekamper har vært den
vesentligste politiske drivkraft bak denne reformprosessen og
fortsatt vil være det. Når reformprosessen har stanset opp, slik
som i Norge de siste 10 år, til tross for økende arbeidsproduk
tivitet, skyldes det at styrkeforholdet mellom arbeid og kapital på
mange plan er blitt forrykket til kapitalsidens fordel. Dette er
også et internasjonalt fenomen. Fra en marxistisk synsvinkel har
vi ingen problemer med å erkjenne (og anerkjenne) DNA’s histo
riske rolle som politisk reformbevegelse. Men til forskjell fra
dagens offisielle sosialdemokratiske ideologi, og ikke minst til
forskjell fra sosialdemokratiets mange nye (stats-)intellektuelle,
insisterer vi på at rollen som reformbevegelse i fortid og fremtid
er avhengig av at sosialdemokratiet er en arbeiderbevegelse. I den
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grad det mister sin karakter av å være arbeiderklassens "store"
parti, vil den også stagnere som reformbevegelse. Det er noe av
dette som idag foregår - uten at arbeiderklassen har utviklet
noen erstatning. Den ideologiske svekkelsen av sosialismens
stilling innen DNA svekker partiets mulighet til å utvikle organi
satoriske og politiske kanaler som reorganiserer arbeiderklassen
politisk ut fra de sosiale endringene som har funnet sted i klas
sen. En slik reorganisering forutsetter nemlig at partiet holder
fast ved et klassebegrep i sin politiske strategi i stedet for å
underslå det, nettopp fordi klasseforholdene er blitt så "kompli
serte", så forandret. For å kunne fange opp og begrepsfeste på
nytt de sosiale omgrupperingene som foregår, er det - fra en
marxistisk synsvinkel sett - desto viktigere å holde fast ved et
begrep om klasser, klassekamper etc. som teoretisk og politisk
(strategisk) ordnede prinsipp så lenge vi ikke lever i et klasseløst
samfunn, så lenge produksjonsforholdene også er klasseforhold.
En innvending mot sosialdemokratiets "reformisme" er at velferdsstatspolitikken har bidratt til å "stabilisere" kapitalismen slik at
en sosialistisk revolusjon blir vanskeligere. Denne tankegangen
står helt uten basis i arbeiderklassen. Alternativet til "stabili
sering" av kapitalismen er ikke ganske enkelt en (vellykket)
sosialistisk revolusjon. Ut fra de rådende styrkeforhold 1945 til
idag i Norge og internasjonalt ville alternativet sannsynligvis
heller ha vært en "ustabil" kapitalisme med mye sosial uro, der
klassekampene kanaliseres over i et destruktivt, kontraproduktivt
spor slik at de store befolkningsgruppene ikke makter å ta ut de
historisk progressive trekkene ved kapitalismen, som gjør kapital
ismen levelig. Bare de villeste sekterister har råd til å ofre
sosiale reformer her og nå til fordel for "sosialismen" en gang i
en fjern framtid. At sosialdemokratiet, som en arbeiderbevegelse,
er den politiske bevegelse som - i alle fall i Skandinavia - mest
effektivt har organisert de politiske klassekompromissene som har
vært nødvendig for å fravriste kapitalismen dens produktivitet til
fordel for befolkningens levekår, er det ingen tvil om. Det harogså sett fra en sosialistisk synsvinkel - ikke vært noe kvalita
tivt alternativ til sosialdemokratiets politikk på dette feltet. I
Norge har DNA "sosialdemokratisert" ikke bare venstrefløyen i
arbeiderbevegelsen, men også de borgerlige partiene. Einar Førde
hadde derfor på mange måter rett da han sa at "vi er alle sosialdemokratar”. Problemet er bare om sosialdemokratiet fortsatt er
sosialdemokratisk.
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DNA + NATO = sosialdemokratisk anti-sosialisme

Jeg har ovenfor karakterisert DNA som et samfunnsbevarende
parti ut fra dets evne til å organisere den samfunnsmessige
totalkapitalens behov politisk. Men jeg har samtidig advart mot å
utlede kapitallogisk at sosialdemokratiet dermed er et resultat av
en ren systemlogikk, i stedet for av en komplisert og til dels
motsetningsfylt formidling av klassemotsetninger. Ikke bare er
DNA vår dyktigste politiske organisator av klassekompromisser.
Det er selv i stor grad et produkt av slike kompromisser. - ikke
bare i sin sosiale sammensetning, men framfor alt i sin arbeids
måte, sin praksis. Så lenge sosialdemokratiet "bare" er en pro
gressiv, men innenfor-kapitalistisk reformbevegelse - slik DNA
var i mellomkrigstiden 1945-77 - og det ikke skulle være grunnlag
for et sosialistisk parti - ville et sosialdemokratisk parti fortsatt
kunne være et politisk alternativ for sosialister også av mer
marxistisk profil. Et progressivt reformperspéktiv er i høy grad et
politisk meningsfylt alternativ fra en sosialistisk og revolusjonær
synsvinkel.
Når DNA ikke lenger kan være et slikt alternativ, skyldes ikke
det bare partiets tilknytning til det norske statsapparatet, ikke
bare dets demobiliserende rolle overfor arbeiderklassen (fagorga
nisasjonen), ikke bare den politiske og sosiale karrierisme innad i
organisasjonen (særlig blant de intellektuelle). Det skyldes ikke
bare dets gamle illiberalitet (intern "stalinisme”), eller dets nye
uforpliktende liberalisme (som faktisk har styrket partiapparatets
grep sentralt). Det skyldes heller ikke sosialismens svekkede
teoretiske stilling - for sosialismen har vel egentlig aldri hatt
noe annet enn en rent ideologisk funksjon i DNA. Den viktigste
grunnen ligger i det jeg vil kalle DNA’s anti-sosialistiske tendens.
Anti-sosialismen ligger ikke bare i at sosialdemokratiet idag
mangler et økonomisk demokratibegrep. Den ligger i partiets
praktiske politikk for å hindre en sosialistisk utvikling. Hva
består denne anti-sosialismen i?
Året er selvsagt 1949: Norges tilslutning til NATO - med DNA’s
hjelp. Bare en DNA-regjering kunne på det daværende tidspunkt
fått Norge med i NATO på en så smertefri måte som tilfellet var.
Med f.eks. en borgerlig regjering, eller bare en normal demo
kratisk behandling av NATO-spørsmålet innad i DNA, ville saken
fått en langt mer opprivende og dramatisk karakter - ikke minst
for DNA. NATO-motstanderne i DNA ville fått et helt annet
spillerom. Et eventuelt flertallsvedtak på landsmøtet for NATO
etter en normal praksis, ville gitt et langt større mindretall og
mer utdypete motsetninger.
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Selv om dette er s.k. hypotetiske tanker med utgangspunkt i
fortidens begivenheter, er de ikke uinteressante når det gjelder å
forstå hva slags parti vi har med å gjøre. Når partiet i så stor
grad klarte å leve med NATO-motstanden og i det hele tatt fikk
landsmøtet våren 1949 til å akseptere at saken kom på dagsorden
- uten forutgående organisatorisk behandling i lokalleddeneskyldes det bl.a. den "stalinistiske" tradisjonen i partiet: parti
ledelsens autoritære (og dyktige) grep på organisasjonen - kombi
nert med medlemmenes evne til å underkaste seg denne autori
teten. Likevel var det NATO-spørsmålet som til syvende og sist
splittet partiet 12 år senere - med atomopprustningen og remilitariseringen av Vest-Tyskland i NATO-regi som oppladning.
NATO-spørsmålet er - i sin politiske kjerne - en slags historisk
reprise på Den 2. internasjonalens holdning til den 1. verdenskrig.
Skulle de sosialdemokratiske partiene støtte krigsforberedelsene,
støtte "sine" respektive kapitalistiske staters krigføring - eller
skulle de gå i mot dette, enten de befant seg på tysk eller
fransk/engelsk/russisk side? Bare et lite mindretall - Rosa Lu
xemburg, Karl Liebknecht, Franz Mehring i det tyske sosialdemo
kratiet gikk imot i Riksdagens rustningsbevilgninger til keiserens
arméer (1914). De ulike holdningene til krigen førte til splittelse
av Den 2. internasjonale. Dette var sammen med Oktoberrevolu
sjonen den viktigste enkelt-hending som la grunnlaget for en
varig splittelse av arbeiderbevegelsen internasjonalt og innad i de
enkelte land.
Strategisk sett dreier det seg om holdningen til det kapitalistiske
militærapparatet - eller mer generelt: til den kapitalistiske sta
tens voldsmakt. Den som tror at NATO-spørsmålet bare er et
spørsmål om en militærallianse mot en antatt aggressiv og ekspansjonistisk Sovjetunion, er i beste fall politisk naiv. NATO er
en anti-sosialistisk allianse. Dens formål er å sikre en "demo
kratisk utvikling" i medlemslandene, - og med dette menes ikke
en gang et parlamentarisk demokrati, siden land som det fasci
stiske Portugal (fram til 1975) og det tyrkiske militærdiktaturet
senere har kunnet være medlemmer av det gode selskap. NATO
skal sikre medlemslandene mot sosialistiske eller radikale sosial
demokratiske maktovertakelser også om de skjer med vanlige
parlamentariske midler. Eksempel: NATO-støtten til juntakuppet i
Hellas i 1967. (Juntaen fulgte en hemmelig CIA/NATO-plan for
militær maktovertakelse i påtrengende tilfelle.)
NATO er en organisasjon til forsvar for "den borgerlige orden
en forlengelse av nasjonalstatenes voldsapparater, en internasjo
nalisering av dem. NATO er USA-imperialismens viktigste militære
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allianse og inngår slik i en global strategi for undertrykking og
utbytting.
Gjennom DNA og andre sosialdemokratiske partier er det store
flertall av befolkningen i de vest-europeiske landene gjort til
politisk og psykologisk massebasis for denne militæralliansen. Det
er intet mindre enn en historisk tragedie. For å bruke et uttrykk
fra Lenin, er DNA og lignende partier blitt en "overføringsreim" i
forholdet mellom imperialismen og arbeiderklassen.4 Det spanske
sosialdemokratiet til Felipe Gonzales er det siste eksemplet (1985)
på denne formidler-rollen. Sosialdemokratienes -kanskje særlig det
norske - rolle ved det s.k. dobbeltvedtaket i NATO fra 1979 om
utplassering av nye atomvåpen i Europa knyttet til "forhandlin
ger" om nedrustning, illustrerer i et nøtteskall deres "historiske
oppgave" i NATO: Gi støtte til NATO-opprustningen (utplasserin
gen) på en slik måte at det kan aksepteres/forsvares overfor
befolkningen i de enkelte land.
Selvfølgelig møtte sosialdemokratiene sterk motstand i sine grunn
plan i denne saken, men de klarte å ri stormen av - særlig hvis
de i mellomtiden havnet i opposisjon, slik som f.eks. DNA, og
derfor i større grad kunne lefle med fredsbevegelsen med "ryggen
fri", mens det ble overlatt til Høyre å føre DNA’s atompolitikk
fra 1979 videre i regjeringsposisjon etter 1981.
Oppløsningen av NATO er en nødvendig forutsetning for en
fredelig overgang til sosialisme. Men Vest-Europas tilknytning til
NATO gjør ikke bare en fredelig overgang til et sosialistisk
system umulig - det gjør selve tanken på sosialisme nærmest til
en utopi i lang tid framover. Det gjør det sosialistiske prosjektet
på sett og vis mindre "troverdig" og virker slik politisk de-moraliserende og oppsplittende på ethvert tilløp til sosialistiske
bevegelser. Det er "makta som rår". Av samme grunn er for
ståelsen av NATO-spørsmålet det eneste noenlunde sikre kjenne
tegn på om noen hører til den politiske venstresiden. Her går den
politiske demarkasjonslinjen. (Den går ikke etter teoretiske eller
ideologiske kjennetegn, f.eks. om man er "marxist" eller ikke).
Oppløsningen av NATO er følgelig en strategisk målsetting for
venstresiden i Europa. Men det er ikke først og fremst venstre
siden som kommer til å foréstå denne oppløsningen: den viktigste
drivkraften i første omgang blir en skjerping av de interne
motsetningene i NATO-alliansen. Denne prosessen er i gang så
smått.
Den stadige utvanningen av det sosialistiske innslaget i DNA er
et naturlig resultat av DNA. som NATO-parti. At sosialisme opp
hører å være en politisk målsetting, men reduseres til en prosess
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uten mål ut over kapitalismen, er bare en logisk konsekvens av
at forestillingen om sosialisme og tilslutning til NATO er uforen
lig og bare egnet til å skape politisk schizofreni. NATO-spørsmålet virker som en intellektuell lammelse med sikte på å utvikle
en sosialistisk debatt innad i partiet - og i skjæringspunktet med
fagbevegelsen. Det hemmer selvsagt ethvert tilløp til opposisjon
og bevegelse mot utslag av imperialismen og rustningskappløpet
som NATO er en motor i. Av samme grunn er sosialismebegrepet
mer nødvendig enn noen sinne i norsk arbeiderbevegelse.
NATO’s kaninfarm
Disse anti-sosialistiske virkningene av DNA’s NATO-politikk
formidles av en rekke interne mekanismer som dels er organisa
toriske, dels politisk-psykologiske. Enhver ung og lovende politi
ker i DNA/AUF som sikter mot en politisk karriere ut over
lokallaget i retning det sentrale partiapparatet, må oppgi å være
NATO-motstander dersom han/hun er det i utgangspunktet. De
mange AUF-lederne, som en periode etter at deres formannstid
var over, dukket opp i DNA-apparatet som omvendte NATOtilhengere (gjerne litt kritiske), er det kanskje mest typiske
eksemplet på denne prosessen. Man må legge av seg NATO-mot
standen for å bli stueren i DNA. En sentral posisjon i DNA er en
potensiell posisjon i statsapparatets maktorganer: Det er bare
logisk og naturlig at disse organene ikke kan risikere å få NATO-motstandere (=muldvarper) inn i sine kontorer. Treholt-saken
har skjerpet denne disiplineringseffekten. - Mens AUF-lederne
tidligere gjerne ventet en tid med å framstå som NATO-tilhen
gere, har den nåværende AUF-lederen sørget for å framstå som
politisk stueren i dette spørsmålet allerede mens han sitter som
AUF-leder. Jens Stoltenberg sikret seg et (knapt) flertall for
AUF’s nye NATO-politikk på landsmøtet i 1987 og var selv den
drivende kraften bak annulleringen av NATO-motstanden fra
AUF’s politiske dagsorden. Hans videre karriere er dermed sikret
en flying start i DNA - uten den sedvanlige karenstid hvor
NATO-spørsmålet kan "modnes".
Denne disiplinerings- og underkastelsesmekanismen gjelder ikke
bare i partiet sentralt. NATO-effekten gjennomsyrer organisa
sjonen langt nedover i rekkene, fordi NATO-spørsmålet avgjør
hva slags politikertype man har med å gjøre: et mer eller mindre
opposisjonelt medlem med venstrevri i sine holdninger, eller et
solid medlem til å stole på - som ikke vil lage bråk i saker som
angår partiets grunnlag. NATO-spørsmålet er ganske enkelt en
lydighetsmekanisme som gjør selvstendig politisk tenkning vanske
lig og får politiske virkninger på de menneskene som fanges inn
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av den, langt ut over NATO-spørsmålet isolert sett. Håkon Lies
politiske overvåkning fram til slutten av 60 årene er idag over
flødig. Den er erstattet av partiaktivistenes selvdisiplinering.
NATO-spørsmålet er den politiske akse som partiet dreier rundt.
Det bidrar til å kvele alle sosialistiske tilløp og dermed til å
lukke partiet. Partiet er ikke lenger et åpent masseparti, et
genuint reformistisk eller sosialdemokratisk parti som kan være
åpent for sosialistiske strømninger og til og med inngå i en
sosialistisk bevegelse. Det er ganske enkelt umulig å forene denne
form for åpenhet med rollen som regjeringsparti i et kapitalistisk
statsapparat tilsluttet NATO over tid. Et DNA uten sitt NATOstandpunkt med alle dets ringvirkninger ville vært et helt annet
parti som kanskje ville ha gjort SF og SV overflødige som par
tier, men ikke som politiske strømninger.
Den åpenhet det her er snakk om, er ikke den liberale uforplikt
ende åpenhet, men en åpenhet som følger av at partiet er del av
en større bevegelse og en motor i denne. Lukkingen av DNA er
ikke bare et resultat av at bevegelsen nesten ikke lenger fins ut
over valgkampmobiliseringene. Det er også et resultat av at DNA
som regjeringsbærende parti innenfor det kapitalistiske statsappa
ratet ikke lenger kan være det åpne massepartiet, ikke lenger
kan være en mobiliseringsfaktor i arbeiderklassen ut over det å
mobilisere klassens stemmer ved de parlamentariske valgene.
Derfor er det heller ikke mulig lenger å betrakte DNA som et
sosialdemokratisk parti i egentlig forstand. En sosialdemokratisk
politikk har ikke være ført siden midten av 70-årene.
En sosialdemokratisk politikk ville - i dagens situasjon - ha vært
et stort framskritt.' Men det forutsetter en bredere bevegelse,
vilje og evne til å mobilisere arbeiderklassen politisk ut over
valgene. Det forutsetter på sin side at partiet har et sosialistisk
grunnperspektiv, noe det mangler. Når en sosialistisk, offensiv
overgangspolitikk ikke er mulig, er en reformistisk, sosialdemo
kratisk politikk det nest beste. Bare et sosialistisk parti kan i en
slik situasjon føre en sosialdemokratisk politikk.
Noter
1) Gunnar Skirbekk: "Sosialdemokratiet som teoretisk forståing", "Til djevelens
forsvar" og andre essays. Oslo 1987, s. 150-51.
2) Fungerende leder i LO, Leif Haraldseth, begynte forberedelsene til hovedta
riffoppgjøret 1988 ved allerede i juli 1987 å hevde offentlig at LO burde aksep
tere et nytt nulloppgjør.
3) NTB/NRK 9. juli 1987, dagsnytt.
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4) Lenin brukte ordet "overføringsreim" da han skulle karakterisere fagforeninge
nes oppgave rundt 1920 i den nye sovjetstaten. De skulle virke som overføringa reimer mellom arbeiderklassen og regimet fordi arbeiderrådene (sovjetene) på
grunn av borgerkrigen i praksis var gått i oppløsning og partiet/regjeringsmakten
stod i fare for å bli mer isolert fra massene.
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