DET GRØNNE I DE RØDE PARTIENE
Intervju ved Anders Ekeland og Inger Spangen

Den grønne bølgen ved inngangen til 1990-tallet har fått
næringslivet til å ta fram koster og spann for å grønnmale
fasadene. Langs hele det politiske fargespekteret har det også
vært malere ute og tilføyd grønnskjær. Her setter vi søkelys på
de røde partienes ferske grønnmaling. Dette gjør vil gjennom
intervju med SVs grønne malermester Paul Chaffey og hans
kollega i RV, Pål Steigan.
Vardøger: Dere har skrevet hver sin bok om sosialistisk strategi i forhold til
miljøproblemene.* Bøkene deres kommer minst ti år etter at miljøbevegelsen
tok opp diskusjonen om de globale miljøproblemene. Er dere ikke lovlig sent
ute? Hva nytt har dere å tilføre debatten?
Steigan: Jeg må bare innrømme at en del innsiktsfulle folk i miljøbevegelsen
har skjønt rekkevidden av miljøproblemene lenge før meg. Det som kanskje
har vært problemet med miljøbevegelsen er at den, til tross for at den er
anti-kapitalistisk og systemoverskridende, nøler med å henge bjelle på katten.
Den sier ikke klart fra at løsningen av miljøproblemene forutsetter at profitten
avskaffes som drivkraft i økonomien. Miljøbevegelsen på åttitallet var veldig
konsentrert om bra aksjoner som å finne nedgravde gifttØnner og setter
søkelys på enkeltproblemer. Det store problemet er at selv med den mest
rasjonelle miljøteknologi, vil kapitalismen være et utbyttende system.
Venstresida kan kanskje .bidra med å trekke det poenget inn i debatten.

Her og nå kontra visjoner
Chaffey: Vi har vært sent ute noen og enhver, selv om det har vært folk på
venstresida som har arbeidet seriøst med miljøproblemene lenge. Poenget med
min bok var å peke på at det er mulig å gjøre noe her og nå. Vi kan ikke
vente til kapitalismen er avskaffet. Også innenfor kapitalismen går det an å
løse en del problemer ved annen teknologi og ved hjelp av offentlige

*

Paul Chaffey: Grønn framtid? Sosialistisk Opplysningsforbund, Oslo 1989; PAI
Steigan: Veiskille. Fintu!s det noen vei ut av miljøkrisa? Forlaget Oktober A.S.,
Oslo 1990.
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budsjetter. Det blir passiviserende å sette et likhetstegn mellom det å løse
miljøproblemene og det å avskaffe kapitalismen. Arbeidet med å løse
miljøproblemene må foregå uavhengig av hvor stor oppslutning venstresida
til enhver tid har.

Steigan: Det du sier slår begge veier. På den ene sida er det nødvendig å få
folle ut av passiviteten, slik at miljøkatastrofen ikke blir et sjøloppfyllende
profeti. På den andre sida er de fleste realiserbare handlingsalternativer utsatt
for å bli overtatt av «grønne» kapitalister. Det er vel og bra med realistiske
handlingsalternativer, men uten en visjon stopper arbeidet opp. I dag er folle
i arbeiderbevegelsen veldig frustrerte fordi visjonene er i ferd med å bli borte.
Vi må derfor balansere mellom å snakke om realiserbare handlingsalternativer
og å snakke om ideene.

Kamp om ressurser viktigst

Vardøger: Hva blir de viktigste miljøkonfliktene i tida framover?
Chajfey: Jeg tror det er ressursproblemene som vil skape de store politiske
konfliktene i tida framover, for eksempel kampen om vannet i Midt-Østen. De
tradisjonelle industrielle miljøproblemene oppleves ikke som så alvorlige
lenger, delvis fordi de industrialiserte land har funnet tekniske løsninger på
problemet og delvis fordi disse problemene flytter seg til ny-industrialiserte
land. Jeg kan ikke se at den helt store politiske mobiliseringen vil komme
rundt klimaspørsmålet, selv om det blir mer og mer akutt.

Steigan: Jeg tror Chaffey er på rett spor når det gjelder naturressursene. Vi
har nettopp sett en krig om strategisk råvare nummer en, oljen. President
George Bush må ha tatt en dose sannhetsserum da han uttalte at Gulf-krigen
handler om «vår levemåte, basert på høyt forbruk av billig olje». Kampen om
naturressursene og kampen om retten til et høyt energiforbruk blir en ny
dimensjon av imperialismen, og det er et viktig punkt for en sosialistisk
politikk.

Størst strid i energipolitikken

Vardøger: Hvor kommer den viktigste striden til å stå om miljøet her i
Norge?
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Chajfey: Jeg tror at energipolitikken blir sentral. Det er en del dilemmaer
knyttet til at Norge er en stor produsent av energi. Tiltak overfor kraftkrevende og forurensende industri vil lett komme i konflikt med ønsket om å
opprettholde sysselsetting og bosetting. Det er i en slik situasjon fristende å
gi etter for sysselsettingsargumentene fordi vi har så mye energi. Kampen nå
kommer også til å stå om Barentshavet, utbygging av Snøhvit-feltet Det blir
strid om bygging av gasskraftverk og hvor gassen skal brukes. Faren er at
enda mer av gassen blir brukt innenlands, at energiprisene blir presset ned og
at forbruket skyter i været. Det er totalt uansvarlig i forhold til både nasjonale
og globale mål for C02-utslippene. Oppgaven for venstresida blir å sette vår
sløsing med energi og våre C02-utslipp inn i en global sammenheng. Vi må
oppmuntre til solidaritet med andre, og det er alltid vanskelig.
Steigan: For internasjonal storkapital, blant annet i England, Frankrike og
Tyskland, vil det bli et topprioritert mål å sikre seg energiressursene innenfor
sitt område. Det vil legge et press i retning av omlegging av norsk energipolitikk. Jeg tror derfor at vi raskt vil se en omdefinering av norske miljømål.
Vi har allerede sett at politikerne har gått fra nasjonale til internasjonale
miljømål. I Norge kan vi si at vi teknisk sett har et lite utslipp av C02 • Hvis
vi bruker elektrisk kraft nasjonalt, kan vi slippe unna hele avgiften. Ser vi
globalt på dette, så profilerer vi på andres utslipp av C02 fordi vi selger olje.
C02-avgifter burde derfor legges på oljeprodusentene.

Om bilen som er i veien

Vardøger: Burde ikke venstresida nå, stilt overfor en truende klimakatastrofe,
for eksempel reise et så upopulært krav som «ti kroner for hver liter bensin»?
Chajfey: Det er et dårlig krav isolert sett. I store deler av Norge vil folk kjøre
like mye bil selv om bensinen koster 10 kroner literen, og de vil bare bli
fattigere. Derfor vil et slikt forslag ha en dårlig fordelingseffekt
Steigan: Her er jeg enig med Chaffey. RV sa akkurat det samme i forbindelse
med bomringen i Oslo. Den var ikke ment som et miljøpolitisk tiltak, men et
tiltak for å finansiere enda flere veier. Problemet er at folk er tvunget til å
kjøre lange veier for blant annet å få ungene sine i barnehagen og frakte
gamle og sjuke. Men egentlig er ti kroner alt for lavt Enkelte miljøpolitikere
har anslått femti kroner som en riktig pris.
Vardøger: Det virker på meg som dere ikke kommer noe lenger ennå peke
på følgende dilemma: På den ene sida må flertallet kjøre mindre bil, på den
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andre sida må partiene ha oppslubling i valg av de selvsamme bilistene. Men
en del av en konkret sosialistisk miljøpolitikk må jo nettopp være å peke på
hvordan dette dilemma skal overvinnes?

Chajfey: Jeg tror nok at vi kan si noe om det Drivhuseffekten er etter hvert
godt kjent, og denned vil en del tiltak for å redusere bilismen ha gjennomslag.
I SV ønsker vi bilfrie soner og fysiske barrierer i byene som minsker
bilismen, men som ikke gjør folk fattigere.

Steigan: Avgiftssystemet må legges om slik at bruken koster, og det må være
en lavpris-politikk på kollektivtrafikken. Det som i sin tid førte til økt bruk
av kollektiv-transporten, var at månedskortet virkelig var et fordelaktig tilbud.
Så økte Oslo sporveier prisen på månedskortet. Da ble prisen så høy at
Oslo-folk kunne få fradrag på skatten. Men da økte staten grensen på
skattefradrag og skattla bruk av kollektivtransport Det er blitt mer og mer
ugunstig å kjøre kollektivt, og da er det ikke rart at folk kjører bil.

Nei til oljeboring og ja til oljepenger

Vardøger: I miljøpolitikken stØter vi borti et annet klassisk problem. På den
ene sida vil venstresida redusere oljeproduksjonen drastisk, men på den andre
sida vil den samme venstresida stadig bruke oljepengene til diverse gode
fonnål. I RV's program heter det at norsk oljeproduksjon skal reduseres med
75 prosent før år 2000, men samtidig skal vi bruke de store statlige valutareservene som er et resultat av olje-eksporten. Hvordan løser venstresida et slikt
dilemma?

Chajfey: For SV er ikke dette et dilemma på samme måte som for RV. I våre
budsjettforslag fordeler vi fra den ene sektoren til den andre og fra privat til
offentlig forbruk. Vi har ikke noen oljepenger å bruke på alle mulige ting.
Når det gjelder målet for oljeproduksjonen har vi ønsket lavere produksjon
hele tiden, men det har likevel blitt bygd ut flere felt Inntektene fra disse
feltene har også gått inn i våre regnestykker. Det er kanskje litt feigt å ikke
ta utgangspunkt i vårt opprinnelige produksjonstak, men det tror jeg ikke er
realistisk politikk.
Steigan: Du har rett i at RVs politikk har vært selvmotsigende fordi vi har
ønsket begrensning av boring i nord, samtidig som vi har hatt økonomiske
krav som har gått ut på å disponere de pengene som er i kassa. Jeg har tatt
til orde for at vi i RV reviderer og ajourfører vår politikk slik at den blir
gjennomført rød-grønn. Samtidig vil jeg kritisere SV for at partiet i for stor
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grad har akseptert rammene og ikke har synliggjort at det går en stor

verdistrøm utenfor de offentlige budsjettene. Jeg mener at norslc oljeindustri
har vært med på å finansiere USAs gigantiske underskudd. Norge har
produsert et overskudd som, via internasjonale banker, har blitt pøst inn i
USA. Selv om det ikke var fornuftig å pumpe ut olje så fort, hadde det vært
bedre å bruke pengene til teater, skoler og biblioteker istedenfor til å styrke
internasjonal finanskapital.

Arbeiderklas.wns rolle
Vardøger: I sosialistisk teori har arbeiderklassen vært tillagt en strategisk rolle
ut fra sin stilling i produksjonen og ut fra kampen om merverdien. Er vi
kommet til et punkt der vi må innse at kampen om merverdien bare er et
underordnet aspekt av kampen for å berge livsmiljøet, og at arbeiderklassen
følgelig ikke lenger har noen sentral rolle i sosialistisk strategi?
Steigan: Det har vært et gammelt problem at fagbevegelsen har hatt et helt
ukritisk syn på miljøproblemene. Både for Stalin og Arbeiderpartiet har
sosialisme betydd høye skorsteiner og svart røyk. LO sentralt har ikke klart
å fornye seg, men jeg ser i dag en tendens til oppvåkning på grunnplanet i
fagbevegelsen. Den døde Sørfjorden har for eksempel blitt et arbeiderklassespørsmål i Odda der samorganisasjonen har klart å tvinge kapitalen til ganske
vidtrekkende reformer. Hvis arbeiderklassen setter andre spørsmål på
dagsordenen enn kortere dager og lengre brød, så er den i stand til å fornye
seg politisk og organisatorisk og vil tilføre miljøbevegelsen en kraft og tyngde
som den ikke har i dag. Problemet er at oppvåkningen på grunnplanet skjer
veldig langsomt
Chaffey: Jeg tror vi begynner i gal ende hvis vi først starter med en
klasseanalyse der vi først finner fram til hvilken gruppe som er strategisk
viktig og så sier at det er den som må løse miljøproblemene. Både miljøbevegelsen og fagbevegelsen må ta skylda for at kommunikasjonen til tider har
vært svært dårlig. Vi har til og med sett eksempler på slåsskamper mellom
miljøaktivister og arbeidere ved bedriften Titania i Jøssingfjord. Det er viktig
at vi innrømmer at det er konflikter mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen
som fører til strid innad i partiene på venstresida Slike konflikter må vi takle
når de oppstår. I SV er det noen ganger det ene hensynet som vinner, noen
ganger det andre.
Steigan: Chaffey har nok rett i at jeg er litt dogmatisk når det gjelder
arbeiderklassens rolle. Jeg oppfatter meg fortsatt som marxist i den forstand
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at jeg ser arbeiderklassen som en helt avgjørende klasse i kampen mot
kapitalismen. Karl Marx sier at kapitalen må utplyndre de to eneste kildene
til verdi, arbeidet og naturen. Men spørsmålet om utbytting av naturen har
ikke blitt utviklet videre i marxismen. Jeg tror at arbeiderklassen som en
tenkende, samfunnsbevisst klasse vil være i stand til åta til seg de oppsummeringene som «miljø-intelligentsiaen» har gjort. Arbeiderklassen vil være i
stand til å innse alvoret og begynne å opptre som politisk klasse. Ikke fordi
den står i en særstilling i produksjonen, men fordi arbeiderne går ut over det
å være arbeidere og spør seg hvordan de skal sikre en levelig framtid for sine
barn.

Vardøger: Men er det ikke et paradoks å satse mest på dem som ut fra sin
samfunnsmessige stilling har minst interesse av åta miljøproblemene alvorlig?

Steigan: Jeg venter ikke egentlig at arbeiderne skal være de første til å innse
miljøproblemene. Men når de ser problemene og er villige til å gjøre noe med
dem, så er det en voldsom trussel mot kapitalen.

Faglig politikk viktigere enn miljø

Vardøger: Både i SV og AKP har faglig utvalg større tyngde i partiet enn
partienes miljøutvalg. Faglig utvalg driver med tariffoppgjør og kamp mot
nedleggelse av arbeidsplasser, nesten uansett hvor miljøfiendtlige de er. Er
ikke dette tegn på at miljøpolitikken har problemer med å slå rot i de
sosialistiske partiene?
Chaffey: Da er vi tilbake til spørsmålet om hva som er arbeiderklassen i dag.
I SV har faglig utvalg fått et mye siørre innslag av offentlig ansatte som ofte
går inn for mer radikale miljøløsninger enn ansatte i de tradisjonelle
industrimiljøene. Det er riktig at industriarbeiderne er en viktig gruppe hvis
de lander på det riktige standpunktet, men vi kan ikke basere miljøpolitikken
på de gruppene som kanskje vil oppdage disse problemene sist

Steigan: For det første er det også slik i AKP at faglig utvalg har siørre
politisk tyngde enn miljøutvalget, og at den faglige politikken er lite grønn;
Men når det er sagt, mener jeg at SV undervurderer industriarbeiderne. På
min gamle arbeidsplass, ASEA Per Kure, som er knyttet til energiproduksjon
og transformatorproduksjon, har klubben samarbeidet med Naturvernforbundet
om å få bedriften til å bidra til å senke energiforbruket i Norge. Det er ikke
slik at går du i kjeledress, så skjønner du bare tariffoppgjøret. Tvertimot tror
jeg at hvis vi er villige til å høre på arbeiderne og snakke deres språk, så kan
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vi i disse gruppene få oppleve en vending til fornuftige framtidsrettede
miljøstandpunkter. Det ligger et stort potensiale for en radikalt ny miljøpolitikk i arbeiderklassen, ikke minst hos kvinnene.

Faglig politikk med miljøvinkling

Vardøger: Hvordan kan en faglig politikk med miljøvinkling se ut?
Chajfey: Paroler er det vanskelig å komme med, men det er klart at
fagbevegelsen må stille krav til samferdselspolitikk, bomiljø og barnehager.
LO må dra staten inn i forhandlingene. Det spiller liten rolle om en får en
liten lønnsøkning hvis alt blir borte i økte utgifter til transport, boliglån osv.
Steigan: Et godt eksempel på en faglig politikk med miljøvinkling er
PULS-prosjektet som er et samarbeid mellom ti fagforeninger i Groruddalen.
Det opprinnelige prosjektet var å forandre Alnaelva fra en kloakk til en elv.
Prosjektet har ført med seg en rekke diskusjoner om samferdselspolitikk,
merverdi, sosialisme kontra kapitalisme - bare fordi en skulle redde Alnaelva
Det er viktig at arbeiderbevegelsen ser utover dagen i dag og stiller overskridende krav hvis vi skal få sosialisme. Det er ikke gitt at sosialismen kommer,
det kan hende at kapitalismen klarer å kjøre oss til helvete.
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