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SV 1996 - MELLOM OPPOSISJONSBEVEGELSE OG
KONGEMIDDAG

Et parti er ikke et mål i seg selv, men underordnet andre mål. Et sosialistisk
parti er nødvendig for å yte bredt organisert motstand mot en ødeleggende
samfunnsutvikling. Utviklingen i SV de seinere årene er et utslag av at
venstresiden er svekket, og samtidig et bidrag til denne svekkelsen. En
kritikk av SV er derfor nødvendig. For SV er, til tross for sine åpenbare
svakheter, fortsatt det beste parti-altemativet for slik motstand.1

DE STORE KOALISJONER
Forandring og stabilitet. Flertall i folket og mindretall i politikken
Alle politiske partier i Norge har de siste 30 årene gjennomgått store
forandringer i måten å rekruttere på, i sine indre forhold, i sine forhold til
media og til statsmakten. Dette endrer i sin tur partienes forhold til velgerne.
Aldri har velgerne vært mer «troløse» overfor sine partier, aldri har de
vandret mer mellom dem. Det henger sammen med dype samfunnsendringer:
Nye former for arbeidsdeling på grunnlag av nye teknologier, nye krav til
arbeidskraftens kvalifikasjoner, nye klasseforhold, økt sosial mobilitet, nye
markeder og kommunikasjonsformer, nye kulturelle uttrykk. Politiske
kamper, som EF-/EU-kampene i 1972 og ’94 har brutt opp partibindingene,
men uten å endre styrkeforholdene mellom partiene radikalt.
Til tross for den partipolitiske troløsheten, viste folkets dobbelt-Nei til EU
at EU-standpunktet er forbausende stabilt mellom 72 og 94. Grunnene for å
si nei begge ganger var i hovedsak de samme, slik velgerne oppfattet det:
Forsvar for distriktene, selvråderetten, velferdsstaten, miljøet. EU-motstandeme i 1994 var i gjennomsnitt mer venstreorienterte enn tilhengerne.2
Og uten tvil: EU-saken er ingen enkeltsak. Den dreier seg om et politisk
system - en strategi for europeisk kapitalisme. - Men også dette er
uforandret: Flertallsalliansen i folket er i 1994 som i '72 en mindretallsallianse i den parlamentariske politikken.
Dobbelt-neiet viser at det fins underliggende holdninger som ved gitte
anledninger skaper et flertall folket, men som ikke fanges opp av parti
politikken. Dette nei-flertallet burde gi en god grobunn for sosialistisk
alliansepolitikk i Norge. Men det viser også hvor vanskelig det er å omforme
et slik flertall til et parlamentarisk flertall. Det er like fullt her utfordringen
ligger, dersom nei-flertallet skal makte å demme opp mot EU-tilpasningen.
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Hvordan har SV forholdt seg til denne muligheten? Hvorfor er det så
vanskelig å få et varig gjennomslag for SV når forutsetningene i folket
tilsynelatende er så gode? Historisk sett er jo SV et produkt blant annet av
EF-kampen rundt ‘72. Hvorfor har partiet så store problemer med å føre nei»
perspektivet videre etter at folkeflertallet har stadfestet det i ‘94? Partiets
krise ligger blant annet i at det ikke har klart å føre videre noen av de
viktigste sakene som har ligget til grunn for dannelse av det.

Det politiske flertall: AP og Høyre
Selv om velgeroppslutningen etter sosiale kriterier har vært relativt stabil for
Arbeiderpartiet, har partiets måte å fungere på i forhold til sitt velgergrunnlag
endret seg vesentlig. Gjennom en i utgangspunktet aktiv og organisert masseoppslutning erobret partiet gjennom valgene den makt i staten som gradvis
har omformet AP til å bli næringslivets parti i Norge framfor noe annet: Den
norske kapitalismens politiske administrator.
Den politiske kraft som skal makte å avveie de ulike kapitalinteresser mot
hverandre, skjerme samfunnet mot destruktive virkninger av markeds
konkurransen og slik sikre grunnlaget for økonomisk vekst, kan ikke være i
lommen på en enkelt kapitalgruppe. Den må så langt mulig heve seg over de
interne stridigheter i «næringslivet». Dette kan i lengden best gjøres av et
stort folkeparti - som AP - som ikke tilhører noen bestemt næringsinteresse.
Et slik parti må derfor både kunne bøye seg «demokratisk» for folkets nei til
EU - og samtidig motarbeide dette nei gjennom en strategisk EU-tilpasning.
Bevegelsen fra Den europeiske kull- og stålunion (1951) som gikk over i
EEC (‘57) som ble til EF (‘72) som ble EU (‘91), viser at vernet om av
kapitalkreftenes fellesinteresse er blitt en internasjonal oppgave. EU har en
todelt oppgave for europeisk kapitalisme: Med et politisk innført og juridisk
overvåket regelverk å sikre like konkurransebetingelser internt, og samtidig
styrke europeisk kapital i den globale konkurransen med USA og Japan. Bare
AP, og ikke Høyre, hadde en fair sjanse til å lede Norge inn i EU. Bare AP
kan gi EU-prosjektet en tilstrekkelig folkelig legitimitet. Det var AP som
måtte overta Høyres prosjekt om å lede Norge inn i EØS, da Syseregjeringen kastet kortene på denne saken i oktober 1990.
Men også en klarere bevissthet på eiersiden i næringslivet om hvilket
parti som mest effektivt bidrar til at statsmakten utfører sin oppgave som den
ideelle felleskapitalist, 3 demonstrerer poenget: Stadig flere næringslivsfolk
og samfunnstopper - som gjennom et ideologisk etterslep i det lengste hai’
identifisert seg med Høyre - har nå endelig, i samsvar med sine objektive
klasseinteresser, åpent bekjent sin beundring for AP.4 Høyre-utviklingen av
AP er kommet så langt at også Høyres tidligere statsminister, Kåre Willoch,
må advare.: «Denne regjeringen har innført fordeler for noen av de rikeste
som det ville ha vært vanskelig å få til med AP i opposisjon».5 Eller som
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AP’s gruppesekretær på Stortinget, Martin Kolberg, sier det: «Gro har sikret
oss høyre-velgerne. Hun har tuktet LO, kjørt stramt i økonomien og fått ned
underskuddene.» 6
Høyres identitetsproblemer er altså et annet utslag av den samme
utvikling som har gjort AP til kapitalkreftenes parti. Identitetsproblemet
uttrykker en underliggende allianse mellom de to. Høyre-bølgen sluttet ved at
AP overtok mange av Høyres saker og slik demonstrerte Høyres
overflødighet i praktisk regjeringspolitikk.7
For AP har den langvarige oppgaven som den norske kapitalismens
statsparti ført til at partiets apparat og elite domineres av folk som verken
sosialt eller kulturelt kommer fra det brede velgergrunnlaget som partiet er
avhengig av gjennom valgene. Folk stemmer stadig mindre ut fra «gammel
dagse» forhold som solidaritet gjennom organisering, sosialt fellesskap og
kulturell tilhørighet. Stemmegivning er en uforpliktende politisk handling
sammenliknet med f.eks. det å delta aktivt i en fagforening. Den skjer
«utenfor» de daglige sammenhengene. På valgdagen er vi samfunnsborgere
som håndhever vår politiske menneskerett - stemmeretten. Mellom valgene
handler vi stadig sjeldnere politisk. Å stemme blir for stadig flere deres
eneste politiske handling. Valghandlingen er i mindre grad en «konklusjon»
på politisk deltakelse mellom valgene. Massemedia skaper nærhet til
politikerijesene, men avstand til politikken. Valgdeltakelsen blir lavere.
Massemedia setter nye rammebetingelser for politisk deltakelse (= passivitet)
og tilhørighet. AP’s rolle som statsparti forutsetter at det er på parti med
media, et parti for media. EU-kampen viste oss at NRKs statsminister og
statsministerens NRK er to sider ved samme sak.
Erobring av og rekruttering til de mange posisjoner i stat og kommune
har gitt apparatet i AP en ny basis, samtidig som atomiseringen av
velgermassen har «fristilt» det i forhold til klasseinteressene i
velgergrunnlaget. Etter at LO ble tuktet, er APs velgere enda mindre tilstede
som organisert bevegelse mellom valgene. AP er stats-sosialdemokratiet.
Partikarrieristene har sitt ståsted dels i det politiske apparatet, som er blitt
uavhengig av en levende arbeiderbevegelse (som nesten ikke fins), dels i
småborgerlige ledersjikt i offentlig og kommunal sektor, dels i makt
posisjoner innen offentlig forvaltning, universitetene, media og
statskapitalistiske bedrifter. Medlemskap i AP har aldri vært en ulempe i
strevet for slike posisjoner. De sosialdemokratiske 1990-årene har vært de
ny-rekrutterte karrieristenes jubeltime. Selv om den brede og sammensatte
lønnsarbeiderklassen aldri har vært større, så står den fjernere fra
samfunnsmakten enn noen gang i etterkrigstiden. Bare en stadig mer om-seggripende avpolitisering, en svekket fagbevegelse og et Høyre - og et SV - i
krise kan holde AP ved makten.
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SVs SITUASJON
Krisen avdekkes* Forholdet til Arbeiderpartiet
SV er i dag i en krise. Det har foregått en oppløsningsprosess - organisa
torisk, teoretisk, politisk. Det er en rekratterings- og demøkratikrise. Tilknyt
ningen til de folkelige bevegelsene er svekket. Det skyldes ikke bare at også
disse er svekket. Partiet er i all hovedsak redusert til en valgkamporganisasjon som har sin fulle hyre med å bekle posisjonene i de folkevalgte
organene mellom valgene. Viktige programvedtak blir ignorert. Partiet
håndhever sjelden en kapitalismekritisk, opposisjonell samfunnsanalyse.
Moralisering erstatter kunnskap. Resultat: Oppløsning av politisk identitet,
manglende evne til å utvikle allianser og til å utfordre maktposisjonene i
samfunnet
Intet parti skaper seg identitet gjennom sitt indre organisatoriske liv alene.
Den skapes gjennom konkurranse med andre partier om politisk makt. SVs
muligheter ligger i konflikten, ikke samarbeidet med AP - gjennom konflikt
konkurrere om APs brede velgergrunnlag og om oppslutning i
fagbevegelsen. Slik kan SV best bidra til å styrke en bred venstre-allianse i
det norske samfunn. Det forutsetter at SV tar utgangspunkt i den
sammensatte, underliggende alliansen som kom til uttrykk ved et dobbelt-nei
til EU og som ligger til venstre for Ja-siden.8 Slik kan det skapes en maktbase
som kan hindre at AP/Høyre-køalisjonen fører Norge inn i EU på grunnlag
av EØS-avtalen.
De viktigste sakene som har ligget til grann for SV er de følgende: Kamp
mot NATO og atomvåpen, antiimperialisme/fredsbevegelse, nei til EU,
konsekvent forsvar for og utvikling av de faglige rettighetene og av velferds
staten, og fra ‘70 årene: Kvinnespørsmålet og miljøkampen. I alle disse
sakene er partiets profil svekket til tross for at utviklingen av samfunn og
miljø og de store endringene i internasjonal politikk gjør dem mer aktuelle
enn noen gang - på nye premisser. Til tross for at EU-kampen i ‘94 var en
videreføring av den saken som bidro til å skape SV rundt ‘72, ble den nå en.
prosess som avdekket og dels utdypet krisen i partiet.. Den svekket venstre
sidens innflytelse til fordel for .... Senterpartiet!
Stridighetene i SV de senere årene er forbundet med partiets forhold til
AP. I lys av dette må vi også forstå de ulike holdningene i EU-saken som
kom til overflaten i tiden før EU-avstemningen den 28. november. Åt det ble
Nei-flertall også i ‘94, kan ikke de mest AP-vennlige. delene av SV ta æren
for. Nei-flertallet 28. november var tross alt knapt, 52,2%. Med noe mer
vakling fra det sentrale partimiljøet kunne resultatet blitt omvendt.
Europabevegelsen har forlengst merket seg dette. Den har annonsert at ved
neste korsveg er det SV som vil ha nøkkelen til et EU-flertall
Mens ÅP i utgangspunktet var et sosialdemokratisk klasseparti, et produkt
av klassebevegelser, er SV er et produkt av andre prosesser, av en annen tid:
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Oppslutningen om partiet har ikke skjedd ut fra bevegelser som etterlater seg
kollektive erfaringer over tid, med varige organisatoriske uttrykk, slik som
kampen for fagorganisering, tariffavtaler og normalarbeidsdag. Partiet har
rekruttert gjennom løse folkelige allianser rundt sentrale, opposisjonelle
spørsmål til venstre, men uten selvinnlysende klassekarakter.
Mange av de typiske SV-sakene kan, hver for seg, like gjeme begrunnes
ut fra allmenne humanistiske og moralske verdier. De trenger isolert sett
heller ingen kritisk forståelse av hvordan den kapitalistiske økonomien
virker. En moralsk begmnnelse er nok. Men det er nettopp gjennom en
samfunnskritisk forståelse av sammenhengen mellom disse sakene at vi kan
snakke om et sosialistisk standpunkt. SVs radikalisme har overlevd ved at
standpunkter i enkelte saker, som f.eks. i NATO-spørsmålet og EU-saken,
har fungert som knagger til å henge den opposisjonelle, politiske identiteten
på. Ved hjelp av et minimum av teoretisk skolering åpner de opp for en
forståelse av underliggende sammenhenger. Når forståelsen av slike
sammenhenger går i oppløsning, har vi en ideologisk krise.

Rekruttering og karriere. Profesjonalisering av politikken
SV var først en bred allianse der innslaget av fagforeningsfolk var betydelig,
men ble svekket av grunner som skal nevnes nedenfor. Et annet innslag var
de «intellektuelle» med tilknytning til velferdsstaten, skoleverket, offentlig
og kommunal forvaltning og ungdom under utdanning. Partiet knyttet til seg
aktivister, i praktisk forstand idealister, ofte godt skolerte fra de folkelige
bevegelsene rundt stridssakene Men rekrutteringen har alltid vært
individuell. Bare i tiden rundt dannelsen av Sosialistisk Valgforbund
(1973/74), forløperen til SV, opplevde vi innslag av innmeldelser i form av
kollektive oppbrudd fra AP i fagbevegelsen i kjølvannet av EF-kampen.
Den individuelle rekrutteringsmåten har både styrke og svakhet: Den gir
rom for selvstendige medlemmer, men også for en organisasjonsliberalisme
som svekker mulighetene av et handlingsrettet fellesskap. Den svekker for
pliktelsene både overfor et felleskap utenfor partiet og et felleskap / partiet,
men legitimerer «avvik».
I likhet med de andre partiene har rekrutteringen til SVs ledersjikt de siste
IQ-15 årene vært preget av at de folkelige bevegelsene i mindre grad enn før
har produsert politiske lederemner. Den nye ledergenerasjonen i SV
(Solheim, Chaffey, Halvorsen) er kommet inn i politikken rett fra skole
benken. Det svake innslaget av ledere som er vokst fram av folkelige
bevegelser og organisasjoner, blir i alle partier «kompensert» gjennom stats
støtten til partiene og deres ungdomsorganisasjoner. Støtten gjør dem mindre
avhengige av medlemskontingent, partiskatt og frivillige bidrag.
Kontingenten spiller idag en helt underordnet rolle i finansieringen av
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partiene. I SV er det i ’90-årene langt vanskeligere å drive inn partiskatt (skatt
på honorarer/lønn av offentlige tillitsverv) enn i '70-årene.
Dette fører til at partiapparatene selvstendiggjøres i forhold til med
lemmene og bevegelsene. På tross av nedgang i medlemstall står partiene på
sett og vis sterkere enn før. Antall ansatte i partiene er flere enn før, partiene
er bedre utstyrt og de har samlet sett mer penger enn noen gang. 9 I dette
perspektivet kan partiene betraktes like mye som utløpere av staten som
uttrykk for folkemakt. Dermed blir partiapparatene byråkratier som kan
lønne ikke bare sine ledere, men også unge sekretærer i hele eller halve
stillinger. Her får de sin organisatortiske og politisk skolering, de første
karrieremuligheter. Dermed får de, sammen med sine lønte politiske ledere,
en personlig interesse av å tappe staten for mest mulig penger gjennom de
støtteordninger som fins. Slik skapes et nytt sjikt av unge politikere fra
utdanningssamfunnet, med lite yrkes- og livserfaring fra normalt arbeidsliv,
fra det oppofrende organisasjonsarbeidet som bygget på et engasjement for
Saken. Den nye generasjonen av politikere blir tidlig profesjonalisert. Det er
ikke lenger snakk om politisk intellektuelle som «produseres» av bevegelsene
i vekselvirkningen mellom politisk praksis, felles erfaringer og teori. Denne
tendensen har gjort seg gjeldende også i SV - men ikke i samme grad som i
ÅP og Høyre.10
I AP har svikten i rekruttering av idealistiske aktivister aldri vært noe
problem: Den blir raskt kompensert gjennom rekruttering av jordnære
karrierister - av folk som ser en eller annen mulig personlig nytte av en
posisjon i partiorganisasjonen. AP har både et partiapparat og et
fagforeningsapparat å tilby - og dessuten et utall gode kontakter i
lokalsamfunnet gjennom de mange posisjoner i statlig og kommunal
forvaltning. I denne sammenhengen har også Aps tilknytning til de
hemmelige tjenestene hatt en betydning: Samrøret mellom AP og
Overvåkingspolitiet mot kommunister og venstresosialister avskar
muligheten for en åpen allianse mellom disse og venstresiden i AP.
Overvåkingen var dessuten delvis rettet direkte mot APs venstreside. De som
ville gjøre politisk «karriere» i AP, burde etter AUF-tiden knytte seg til
høyrefløyens anti-kommunistiske, Ja-til-NATO/Ja-til-EU-grunnlag.
Det indre, sosiale partiliv har aldri stått særlig sterkt i SV. Partikjernen i
SV ble dannet som en videreføring av det engasjement som lå i ‘72-kampen
mot EF supplert med erfarne folk fra tidligere. Det er denne kjernen av godt
skolerte folk fra ‘70-årene som har holdt organisasjonen gående og bærer
dens «sjel» i tider da bevegelsene rundt slike saker har stanset opp og
rekrutteringen av politiske aktivister blir svekket. De «evige» stridighetene
med ml-bevegelsen hadde dessuten vaksinert dem grundig mot ny-stalinisme
og maoisme.
SV er altså et moderne parti: Det er et produkt av et samfunn der folks
politiske identitet ikke bestemmes av organiserte, men av oppløste
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klasseforhold. Det er samtidig et samfunn der individualiteten og den
personlige frihet står sterkere enn før og der en godt utbygd velferdsstat
kompenserer (midlertidig) for oppløsning av den klassebaserte solidaritet
som er dens historiske forutsetning.

Det kombinerte interesse- og verdiparti: Velferdsstaten som fellesnevner
SV er med andre ord et produkt av en velstandsperiode preget av sosial
trygghet - en forutsetning for økt individualitet og mangfold.11 Med dette
menes at enkeltmenneskene har, og opplever, en større grad av personlig
frihet og valgmuligheter enn i tidligere generasjoner. Denne frihet har sitt
økonomiske gunnlag i et samfunn med et stramt arbeidsmarked som gir en
enkelte reelle valgmuligheter. Framvekst av en ny, stor offentlig sektor, og
dermed et nytt arbeidsmarked, ny teknologi og ny arbeidsdeling skaper et
utall mulige yrkeskarrierer. 1 bunnen ligger en godt utbygd velferdsstat som
sikrer sosial trygghet og formelt like rettigheter til utdanning som ble utnyttet
av de store ungdomskullene etter krigen.
Erkjennelsen av at kollektive ordninger (velferdsstat, tariffavtaler osv.) er
nødvendige, er for SV i større grad enn i det klassiske sosialdemokrati en
erkjennelse ut fra «fornuft» mer enn ut fra praktisk erfaring. Sånn må det
nødvendigvis være når det er lenge siden det fantes sterke sosiale
bevegelsene for slike ordninger. I mellomtiden er det vokst opp nye
generasjoner som skal orientere seg politisk uten å ha del i de erfaringer som
lå til grunn. De kollektive ordningene, velferdsstatens rettigheter osv.
framstår derfor mer som fornuftige verdier enn som klasseinteresser. Slik blir
SV et moderne verdi-parti, der disse verdienes faktiske opphav i realisering
av klasseinteresser er visket ut i medlemmenes bevissthet. På sitt beste har
SV vært et parti som forener individualitet, personlig frihet og kollektive
verdier. Det nye prinsipprogrammet (1995) slår for sikkerhets skyld fast at
partiet bygger både på interesser og verdier, et kombinert interesse- og
verdiparti: «Vi ønsker et annet samfunn bygget på andre interesser og verdier
og behov enn de kapitalismen fremmen) (kap. 2).
Men den verdi-politiske orienteringen appellerer samtidig til moralisme
som undergraver forståelse av sammenhenger mellom økonomiske krefter,
sosiale bevegelser, politisk organisering og ideologi. Verdiene er jo nettopp
moralske størrelser. Det fører til at interessen for samfunnanalyse og politisk
teori blir mindre. Ailiansetenkning blir vanskelig. Moralismen krever enkle
svar på kompliserte spørsmål. Det ligger innebygget i all moralisering at den
som moraliserer - i egne øye - må være bedre enn den han moraliserer over.
Partiets motstandere ynder å peke på at SV synes å være for godt for denne
verden.12
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Individualitet og fellesskap. Disiplinering og oppløsning
Den moderne individualiteten ville ha vært en varig historisk vinning om den
var fundert i et samfunn der klasseforholdene var overvunnet. Men vi lever i
et samfunn der lønnsarbeidet utvides både lokalt og globalt uten at det skapes
politiske og kulturelle ytringer og organisasjoner som tilsvarer denne
proletariseringen, Tvert om: De kulturelle ytringene blir ekstremt kommersi
alisert gjennom framveksten av de profitt-faaserte massemedia. De gjør alle
kulturelle ytringer til varer og underlegger dem markedets logikk, tilsyne
latende frigjort fra alle sosiale, identitetsskapende kjennetegn. Resultatet blir
en lønnsarbeiderklasse som teller flere individer, men som er mer atomisert
og «oppløst» enn noen gang med en stadig svakere solidaritet.13
Norge og store deler av Vest-Europa forøvrig har lenge hatt
velferdsstater som har skjermet folk mot de sosiale virkningene av denne
proletariseringen. En del folk på venstresiden var i 70-årene opptatt av at den
høye økonomiske veksten som gjorde finansieringen av velferdsstaten mulig,
i stor grad var et resultat av internasjonale utbyttingsforhold. Dette er et
faktum som venstresiden praktisk talt er blitt begrepsløs om. Det er et
paradoks at kapitalismekritikken er blitt svekket i omtrent samme takt som
norsk oljeøkonomi trekker stadig større veksler på de internasjonale
utbyttirigsforholdene i form av en enorm oljerente (grunnrente).
Med kapitalismens nye utvikling, som EU er et storpolitisk uttrykk for,
blir det sosiale sikkerhetsnettet angrepet på bred basis i hele Europa, også i
den tidligere Sovjetblokken. Den globale konkurransen har økt. Profittfallet,
de hyppige økonomiske svingningene og masse-arbeidsløsheten svekker
grunnlaget for de velferdsordningene som den moderne individualiteten
stilltiende har forutsatt. Dermed begynner virkningene av proletariseringen å
slå inn i samfunnene igjen uten at det er tilstede en aktiv og godt organisert
arbeiderklasse som kan nøytralisere dem gjennom et forsterket forsvar for
velferdsstaten.
Den «nye» masse-arbeidsledigheten disiplinerer ikke bare fagbevegelsen,
men også ungdom under utdanning. De søker å overvinne frykten for
framtidig arbeidsledighet gjennom flittige studier uten opposisjonelle side
sprang, som i 1960- og 70-årene. Det kan svekke dem i konkurransen om
gode karakterer og jobber senere. For SV betyr dette at mye av den
opposisjonelle kraft som tidligere kom fra ungdommene i partiet, er svekket.

SV og den universelle velferdsstat: Del godene
Det viktigste berøringspunktet med det klassiske sosialdemokratiet var og er
SF/SVs støtte til utbygging av velferdsstaten, Denne er utenkelig uten
arbeiderbevegelsen. Men nettopp velferdsstatens sentrale kjennetegn,
universalitetsprinsippet - prinsippet om like sosiale rettigheter for alle,
uansett klassetilhørighet og inntektsforhold -- bidrar til å tilsløre dens
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forankring i de brede lønnsarbeidergruppenes klasseinteresser. Jo større og jo
mer sammensatte de sosiale gruppene, som har interesse i velferdsstaten, er,
og jo flere som har nytte av universalitetsprinsippet i hverdagen, desto mer
«klasseløs» virker den. Derfor framstår kampen for velferdsstaten som en
kamp for universelle verdier - ikke for særskilte sosiale interesser.14
I SV blir verdi-orienteringen forsterket ved at partiet rekrutterer mange av
sine medlemmer og velgere fra lønnsarbeidergrupper i velferdsstaten. Disse
rettferdiggjør sine lønns- og profesjonskamper ved å vise til at gode arbeidsog lønnsvilkår for disse også er gode vilkår for universelle verdier som
«omsorg», «trygghet», «utdanning», «helse» osv.. Siden disse kampene i
stadig større grad foregår gjennom massemedia, blir det desto viktigere å
framstille deres uselviske, universelle innhold for at de skal vinne legitimitet
i opinionen.
Fram til slutten av 1970-årene var det ingen prinsipielle forskjeller
mellom SF/SV og AP i forholdet til velferdsstaten, bare gradsforskjeller.
Motsetningene mellom AP og SV i velferdspolitikken vokste fram først
gjennom virkningen av den økonomiske liberaliseringen som ble innledet av
AP i 78 og deretter EU-tilpasningen. Men nettopp retorikken, universalitetsideologien, rundt velferdsstaten gjorde det vanskelig å knytte forsvaret av
velferdsstaten til et forsvar av klasseinteresser. SVs forsvar for velferdsstaten
i slutten av 80-årene knyttet seg typisk nok til slagordet «DEL GODENE»,
symbolisert med et nytt partiemblem: Røde hjerter som framviser partiets
gode vilje og hjertegodhet overfor alle.
Med andre ord: SF/SV ble dannet i en langvarig politisk konjunktur i
etterkrigs-Norge der kampen for den underliggende, brede klasseinteresse realisering av en velferdsstat - er båret oppe av en bred, nasjonal enighet
med føringer tilbake til motstandskampen under krigen15 og Nygårdsvoldsregjeringens «historiske kompromiss» med bøndene i 1935. Den lange
økonomiske vekstperioden fram til begynnelsen av 1970-årene skapte det
økonomiske grunnlaget som sikret tilstrekkelig overskudd både for den
private kapitalakkumulasjon og velferdsstatsbygging over statsbudsjettene.
Slik oppstod et finansielt grunnlag for kompromisset mellom arbeid og
kapital. Det gir ikke grobunn for vidtgående klassekamper. Et nytt
sosialistisk parti kunne umulig bli et stramt organisert klasseparti. 1 en
politisk praksis, der parlamentarismen setter de institusjonelle rammene, kan
det ikke være noe «mer» enn et venstre-sosialdemokratisk parti, noe som slett
ikke er så lite! Det kunne bare utvikle seg ved å ta utgangspunkt i de
opposisjonelle, systemkritiske sakene som et stadig mer stats-båret
sosialdemokrati fortrengte og tilslørte.
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Kampen om SVs sjel: Fagiig politikk, kvinnekamp og miljø
De sosiale motsetningenes rolige forløp i ly av klassekompromisset og
utviklingen av velferdsstaten satte rammebetingelser for det faglig-politiske
arbeidet. De som ville prioritere dette innenfor SV var to retninger: Folk med
erfaring fra fagorganisering, og intellektuelle med forståelse for at sosialistisk
politikk har et strategisk utgangspunkt, men ikke eneste utgangspunkt, i
arbeiderklassens faglig-politiske organisering.
Den faglige politikken fikk aldri skikkelig gjennomslag. En effektiv
tilknytning til fagbevegelsen kunne gitt SV en profil som ville ha vært farlig
for APs hegemoni. Kampen om denne profilen har alltid pågått i SV og pågår
fortsatt, men mest i 70- og første del av 80-årene. De kretser i partiet som i de
senere år har vært mest opptatt av en allianse med AP har selv ingen fagligpolitisk bakgrunn. De har sitt ståsted i Stortinget og vinkler politikken
gjennom massemedia. De forstår derfor ikke hva den faglige politikken betyr
for en slik allianse. Bare en solid SV-base i fagbevegelsen kunne ha håp om å
framtvinge et reelt allianseforhold og å tvinge AP til venstre. For AP er et
parti som bare inngår allianser når det ut fra maktpolitiske hensyn er tvunget
til det. Dagens tilhengere av en allianse med AP ser det ikke slik: De ser det
som et spørsmål om parlamentarisk manøvrering, krydret med medie-utspill.
Dette har sitt motstykke i AP der partistrategene bevisst søker å frigjøre
partiet fra LO - nettopp for å unngå å bli presset av den organiserte del av
arbeiderklassen. Dermed etterlater AP seg et tomrom i fagbevegelsen som
SV ikke utnytter.
Den faglige profilen ble først svekket av særlig tre tendenser: Innflytelsen
fra det nødvendige oppgjøret med ny-stalinismen (ml-bevegelsen), de
feministiske, «klasseløse» delene av kvinnebevegelsen og deler av den
grønne fløyen. Disse strømningene hadde et felles utgangspunkt: De var
«utdanningssamfunnets» venstrefløy på leting etter politisk identitet.
Den første tendensen hadde ikke noe valg: Den var nødt til å forholde seg
til en sekterisk, men aktiv ny-stalinisme, også den et ideologisk produkt av
utdanningssamfunnet. Den satte ofte premissene i de sosiale miljøene der
kampene foregikk mest intenst. Det førte til at disse delene av SV til tider ble
fanget inn av liknende sekteriske premisser som ml-bevegelsen.
I de interne motsetningene, der Mannen ble gjort til hovedfienden, gikk
det i praksis mest utover de som med sin sosiale og organisatoriske bakgrunn
hadde de dårligste forutsetninger for å opptre som myke menn: Menn fra
arbeiderklassen. Denne tendensen ble imidlertid etterhvert modifisert ved at
kvinnepolitikken i større grad fikk en faglig forankring. Men da var den
øvrige faglige basisen i mellomtiden blitt svekket. Det tok for lang tid før
kvinnepolitikk og en faglig politikk som fanget opp veksten av kvinne
arbeidsplasser i offentlig sektor, utviklet en strategisk fellesnevner. Men dette
er nå igang, og på dette feltet har SV hatt en viktig rolle i forhold til deler av
fagbevegelsen.
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Den mest høyrøstede delen av den grønne fløyen har alltid oppfattet lønns
kampen som selve roten til ondet: Det økologisk ødeleggende overforbruket.
Den har aldri forstått at samfunnet, som en del av en større økologisk helhet,
er- underlagt økonomiske «tvangslover» og at disse springer ut av en
samfunnsstruktur som kan forandres, ikke av menneskenes «natur» - deres
grådighet og slette forbrukermoral i6
Naturlig nok appellerer morai-sosialismen til ungdommen. Opplevelsen
av urettferdighet er alltid det første skrittet i sosialistisk retning. Men et
moralsk standpunkt blir sosialistisk først gjennom forståelse av de
undertrykkelses- og utbyttingsmekanismene som skaper urettferdighet.
Denne kunnskapen er ikke morallære (etikk), men opposisjonell
samfunnskunnskap. Fordi utbyttingen formidles gjennom markeds- og
kredittmekanismene, blir den upersonlig og vanskelig å få øye på. Den ligger
i selve systemet,, som. bare kan forstås gjennom et minimum av politisk
økonomi. Den må læres praktisk-teoretisk i tilknytning til faglig og politisk
arbeid, tariff- og miljøpolitikk og studiesirkler utenfor universitetenes
studieplaner. Det er et problem for SV at toppledelsens profil i så liten grad
preges av en politisk-økonomisk forståelse, men i stedet er sterkt
moraliserende. Moraiisermgen hindrer ikke bare en faglig-politisk profil som
på en konstruktiv måte kunne skape en allianse mellom store deler av LO og
SV. Den hindrer også en dypere forståelse av forholdet mellom samfunn og
natur - og svekker dermed grunnlaget for miljøpolitikken.

1975-89: Konsolidering og stagnasjon
SVs første oppgave er å organisere en sosialistisk opposisjon på et folkelig,
ikke sekterisk grunnlag. Men da må tendenser til fåmannsvelde og
klikkvesen i egne rekker holdes i sjakk. Pampeveldet er alltid forbundet med
at «noen» begynner å få selvstendige, usolidariske interesser knyttet opp mot
posisjoner utenfor partiet ved hjelp av partiet. Partiet blir et redskap for privat
karrierestrev. Bekjempelse av oligarki forutsetter et partidemokrati bygget på
åpenhet som avdekker reelle motsetninger.
Siste halvdel av 70-årene var kjennetegnet av heftige diskusjoner i partiet.
De strevet med å skape en politisk identitet mellom sosialdemokratiet på den
ene side og ny-stalinismen på den andre. Men disse diskusjonene førte ikke
til økt rekruttering. De var ikke på samme måte som i tiden fram mot ca.
1975 forbundet med radikale bevegelser i samfunnet. Bevegelsene rundt EFkampen, det anti-imperialistiske arbeidet og konkurransen med AP om
hegemoni i fagbevegelsen, var kraftig på hell Dessuten er det nettopp ikke
organisasjonens indre liv, men brytningene mot andre, konkurrerende partier,
som trekker nye folk mot partiet.
I ettertid er det likevel ikke vanskelig å se at disse debattene var en
langsiktig investering av intellehuell «kapital» i partiet. Det var gjennom
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disse at det meste av den partikjernen, som har holdt partiet oppreist, ble
dannet. Men da debattene pågikk, kunne de oppleves som frustrerende. De
var ingen snarvei til synlige resultater i praktisk politikk. Men å gi disse
diskusjonene skylden for stagnasjonen, er å rette baker for smed. Appeller til
anti-intellektuelle holdninger ved å karakterisere politisk og teoretisk
uenighet som «krangel» er en velbrukt metode for å isolere politiske
motstandere eller stanse uønskede debatter. 17
Disse diskusjonene tilspisset seg da oppslutningen fra de folkelige
bevegelsene utenfor partiet stanset opp. Men om diskusjonene var livlige,
truet de ikke i partiets enhet med organiserte utbrudd.18 Det skyldes ikke
minst at partiets ledelse i denne tiden, først Berit Aas, deretter Berge Furre,
for ikke å snakke om Finn Gustavsen, Reidar T. Larsen, Stein Ømhøi, Hanna
Kvanmo, Arent M. Henriksen, Steinar Stjemø osv., selv var sterke intel
lektuelle. Istedet for å bekjempe diskusjonene med anti-intellektualisme, tok
de ivrig del i dem.
Det var i denne tiden at AP lyktes i å vinne tilbake de deler av arbeider
klassen som det hadde mistet til SV i EF-kampen. Det skyldtes ikke de
interne diskusjonene i SV, men ytre forhold som dels var presset fram av at
SV etter 1973 var blitt en trussel mot APs hegemoni i fagbevegelsen.
Diskusjonene var tvert om et forsøk på å orientere partiet under nye vilkår.
De såkalte Kleppe-pakkene (kombinerte tariffoppgjør) sikret en økning i den
disponible reallønn19 ved hjelp av skattelettelser. Disse ble finansiert ved
oljeinntekter «på forskudd». Den nye arbeidsmiljøloven og sykelønnsloven
styrket begge APs alibi som et reformparti. Gjennom en mer aktiv og
kostnadskrevende distriktspolitikk lyktes det AP å gjenvinne tillit i
distriktene. Det forhold at SVs stortingsgruppe var en viktig motor bak disse
reformene, fikk ikke merkbare effekter på rekrutteringen til SV.20
Det paradoksale er at disse framgangene for lønnsarbeiderklassen og
distriktene kom som et resultat av blant annet trusselen fra SV mot AP. Aldri
har SVs innflytelse vært større. Men det førte ikke til spesiell medlemsvekst.
Gjennomtrekken av medlemmer var tvert om stor. SV-trusselen ble ned
kjempet med stortingsvalget i ‘77 21. AP kunne legge om politikken med
ryggen fri. I 1978 begynte liberaliseringen av økonomien. Ikke noen gang i
løpet av 1980-årene maktet SV å skape et gjennombrudd i forhold til AP,
heller ikke den fomyete SF-kampen mot atom-våpen eller senere oppblussingen av miljøsakene i slutten av ti-året. Det var tvert om høyresiden
som var på offensiven og påskyndet en strategisk høyredreining av sosial
demokratiet.

Den nye miljøkampen: Fra medlemsdemokrati til medieparti
Miljøkampen fra slutten av 80-årene bidro ikke til noen politisk radi
kalisering. Generelt har miljøsaker utenfor arbeidsplassene den forføreriske
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egenskap at de framstår som sosialt nøytrale. Sur nedbør og drivhuseffekt
treffer alle likt. At årsakene til dette ligger i en spesiell økonomisk dynamikk,
som bygger på visse lokale og globale klasse- og utbyttingsforhold,
«forsvinner». Bare kapitalismens eldste miljøproblemer, de som skapes på
arbeidsplassene, viser «i dagen» en sammenheng med kommando- og eier
forhold over de materielle ressursene.
De store miljøproblemenes tilsynelatende klasseløse, universelle karakter
forsterkes av den måten de oppleves på gjennom massemedia, særlig TV.
Miljøproblemene er velegnet for visuell presentasjon. Naturkatastrofer har på
TV en egen estetikk. De konsumeres av seerne på et rent individuelt
grunnlag, isolert fra organiserte, politiske sammenhenger. For å sikre seg
oppslutning ved valg på miljøsaker må partiene føre miljøpolitikk på en
medie-orientert måte. Miljøpolitikk er som skapt for media, samtidig som
media skaper miljøpolitikk - og miljøpolitikere. Hva hadde Greenpeace,
Bellona eller Solheim vært uten TV? Partiene blir mediepartier, ikke folke
partier.
Siden alle partiene bruker samme metode, kan de alle med like stor rett
framstå som miljøpartier. Det oppstår et kappløp om å være grønnest. Slik
utvikles det en universell miljøretorikk som avpolitiserer miljøsaken: Vår tids
største problemer underlegges en kollektiv fordummelsesprosess.22 Derfor
førte ikke SVs oppsving som miljøparti på meningsmålinger og ved valgene i
‘89 og ‘91 til noen varig vekst i partiet eller til noen dypere radikalisering.
Tvert om: I samme periode har partiet blitt avpolitisert og oppmoralisert, det
indre liv er svekket, partikjernen er skrumpet inn og utad har partiet gått til
høyre. Medlemsstokken er synkende.23 SV er det partiet som har færrest
medlemmer i forhold til antall velgere.
Tallene viser at den store oppslutningen om partiet i valgene 1989 og
1991 ikke hadde noen spesiell innvirkning på rekrutteringen. Etter det gode
kommune- og fylkestingsvalget i ‘91 måtte partiet fylle opp flere tusen tillits
verv i kommunale og fylkeskommunale organer. Dermed ble evnen til å
drive
utenomparlamentarisk
arbeid,
internt
organisasjonsog
skoleringsarbeid kraftig redusert. Det ga seg utslag i at SV var mindre aktivt
på grasrota i Nei til EU i ‘94 enn SF/NKP i Folkebevegelsen mot EEC i ‘72.
SV rekrutterte langt dårligere blant Nei til EU-aktivister i ‘94 enn i ‘72.
En erfaring av dette er at rekrutteringen av aktive, stabile medlemmer til
SV i liten grad skjer som følge av parlamentariske fram- og tilbakeganger.
De fleste aktive rekrutteres nå - som før - gjennom arbeidet i utenomparla
mentariske organisasjoner og aksjoner. Dessuten fremstod partiledelsen som
upålitelig for mange i EU-saken. Partilederens begrunnelse for å være EUmotstander var at EU ikke var omfattende nok til også å innlemme den
tidligere Øst-Blokken. 24 En svak anti-EU-profil ved valget i 1993 til fordel
for en samarbeidsflørt med Ja-partiet AP, skapte usikkerhet om SVs vilje til
bekjempe norsk EU-medlemskap.25
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Allianser i folket og mellom partiene: Velferdsstaten, EU-kampen og SVs
forhold til Senterpartiet
Folkeavstemningene i ‘72 og ‘94 viste at det er tilstede en relativt stabil, men
sammensatt flertallsallianse mot EU. Også begrunnelsene for å si nei begge
ganger viste viktige fellestrekk, men kampen for full sysselsetting var
viktigere i ‘94 enn i ‘72. Geografisk og sosialt er det en allianse mellom store
deler av arbeiderklassen og radikalere i byene, primærnæringene og offentlig
ansatte i distriktene. Den ligger lenger til venstre enn Ja-siden. Historisk går
den tilbake til striden om parlamentarismen, unionsoppløsningen med
Sverige og kampen for allmenn stemmerett.26 Dens stabilitet og historiske
røtter gjør den til til noe mer enn en taktisk allianse. Venstresiden i denne
sammensatte alliansen danner det folkelige grunnlaget for sosialistisk makt i
Norge.
På det parlamentariske planet er alliansen representert gjennom SP, SV,
Krf. og RV. AP har ikke i ‘96 - som i ‘72 - en organisert venstre- eller Neifløy. SME gikk i frivillig oppløsning den 29. november. Dermed mistet
venstresiden i AP en organisert tilknytning til nei-alliansen. Det burde gi SV
bedre mulighet til å representere EU-motstanden mellom APs velgere. Fra et
sosialistisk ståsted må det være viktig å utvikle de parlamentariske
forholdene slik at de blir mer representative for nei-alliansen og at den
utvikles mot venstre.27
Det er en annen viktig forskjell. Finn Gustavsens berømte formulering om
at «vi vant folkeavstemningen, men tapte hver dag siden», kan komme til å
bli enda sannere denne gangen. I ‘72 ordnet Norge sitt forhold til EF
gjennom en frihandelsavtale og kunne fortsatt føre en selvstendig
velferdsstatspolitikk. Fra ‘93 har vi en EØS-avtale som har en sterk
tilpasningsdynamikk til EU innebygget i seg med sine «fire friheter» som
Norge avviste i ‘72.1 ‘94 støttet EU-motstandeme i AP EØS.
I ‘72-74 var SV et direkte resultat av at venstrefløyen i den «store»
alliansen dannet SV som sitt parti. I ‘93-96 fører ikke Nei-seieren til noen
framgang for SV, tvert om: Partiet går tilbake ved valg, stagnerer organisa
torisk og utvannes som en samfunnskritisk, opposisjonell faktor. Mens
SF/SV i ‘60- og ‘70-årene ble et viktig samlingspunkt for samfunnskritikk ,
har SV ikke hatt noen slik rolle i ‘80 og ’90-årene. Det utenkelige skjedde:
Mange venstre-intellektuelle, ikke bare i distriktene, men til og med i byene,
har knyttet seg til SP!
Dette henger sammen med at den dominerende fløy i SV’s partiledelse
har sett allianseforholdet til AP som viktigere enn partiets forhold til de
krefter som ligger bak dobbelt-nei-et. Denne fløyens tilknytning til Stortinget
og massemedia, dens svake forankring i bevegelsene forklarer noe av dette.
SPs styrke i EU kampen var at partiet var mer opptatt av nettopp EU enn det
SV var. Det var samtidig god parti-taktikk for SP fordi det var den saken som
folk flest var opptatt av. Slik ble SP det ledende Nei-partiet. SVs ledelse var
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derimot mer opptatt av at EU-kampen ikke skulle ødelegge mulighetene for
en allianse med AP når folkeavstemmingen endelig var over. SPs beste
taktiske støttespillere var derfor den fløyen i SV som midt under EU-kampen
gjennomførte en tilnærmingspolitikk til JA-partiet AP - helt på siden av
hvordan allianseforholdene i folket utviklet seg - og overlot initiativet til SP.
Et viktig trekk i dette bildet er SVs undervurdering av SP rolle i forsvaret
av velferdsstaten i sammenheng med distriktspolitikken. Det sosial»
økonomiske grunnlaget for SPs. vekst de seinere år ligger i velferdsstatens
ekspansjon i distriktene. Lærere og kommunale funksjonærer er nå mellom
partiets mest aktive. Det gjensidige avhengighetsforholdet mellom distriktsvelferdsstaten og eier- og produksjonsforholdene i norsk landbruk er
åpenbar. Derfor er grunnlaget for en klasseallianse i distriktene mellom
bønder, lærere, sosialarbeidere og kommunefunksjonærer objektivt tilstede. I
mange tilfelle opptrer denne alliansen i en og samme sosiale kategori:
Kombinasjonsjordbrukeren, lærerbonden, bonde og lønnsarbeider i ett. I
denne alliansen inngår også en arbeiderklasse med tilknytning til lokal
industri, knyttet opp mot råvarer fra primærnæringene eller som driver
kombinasjonsbruk. For hver hjelpepleierstilling som blir opprettet i
Namsskogan eller Granvin, styrkes det økonomiske grunnlaget for et
kombinasjonsbruk i de samme kommunene.
De mange kombinasjonene som norsk landbruk inngår i, er mulig bare så
lenge produksjons- og markedsforholdene i denne sektoren får en politisk
skjerming mot frie markedsmekanismer. SP er en spydspiss for denne
skjermingen og bygger deler av sin EU-motstand på dette. Selv om SP her
forsvarer bøndenes næringsinteresser, er dette like fullt i samsvar med
klasseinteressene til de store lønnsarbeidergruppene. Et levedyktig norsk
jordbruk og kystfiske skjermer byene mot en folkevandring fra utkantene.
Den spesielle norske samfunnstrukturen - som gjør Norge til et godt land å
leve i for folk flest - er helt avhengig av at dette systemet opprettholdes.
Skepsisen mot SP har en helt naturlig forklaring i den dohbelthet som
preger SP: Borgerlig og samtidig radikalt, grunneierparti og anti-kapitalistisk
samfunnskritikk med venstrevri, bondeparti og sosialdemokratisk. Ofte er det
en sprik mellom den radikale profilen fra EU-kampen og standpunktene i de
lokale sakene knyttet til vegutbygginger og (fylkes-) kommunale
innsparinger med SP-ordførere i spissen. På den andre side viser politikken i
Stortinget at SV har stått nærmere Sp enn AP over en lengre periode på
viktige områder som miljø, flyktningepolitikk, i motstand mot privatisering
og etterhvert også i finanspolitikken.
Men nettopp dobbeltheten i SP er et utgangspunkt for å utfordre SP om
samarbeid om de saker der SV og SP står hverandre nær: Forsvare neiseieren og demme opp mot EØS, Schengenavtalen og motstand mot
nedbygging av distrikts-velferdsstaten,28 Men problemene med å få SV til å
utfordre SP henger sammen med den måten toneangivende kretser i SV har
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definert partiets framtid: Som en allianse med en venstreside i AP - en
venstreside som ikke lenger fins! For å forstå hvordan dette perspektivet ga
seg utslag under EU-striden, må vi gå inn på et fenomen som vi kan kalle 16.
august-bevegelsen.

16. august-bevegelsen
Alt i 1990/91 var det ulike vurderinger i SV av hvor stor betydning en skulle
tillegge EØS. På landsmøtet i Hamar 1991 kom denne motsetningen til
uttrykk.29 Noen betraktet EØS alt da som en tapt sak, som en ikke skulle
bruke tid på, mens andre mente at EØS-motstanden var viktig for den
generelle ££/-motstanden og for å vinne initativet på nei-siden.
Det er i dag ingen tvil om at SV hadde klart seg bedre gjennom de to
etterfølgende valgene i ‘ 93 og ‘95 med en mer konsekvent kapitalismekritisk,
nei-til-EØS- linje. Men en opptrapping av EU-motstanden på SVs landsmøte
på Hamar i ‘91 gjennom et krav om å bryte EØS-forhandlingene, var i strid
med den toneangivende fløyens begynnende alliansestrev med AP. At det var
dette som lå bak, viste seg klart først i ‘93.
Etterhvert som EU-kampen skred fram, ble det fra ledende SV-hold,
inspirert av SV/AP-samarbeidet i Oslo, ytret ønske om et større samarbeid
mellom AP og SV «bare EU-kampen ble overstått først» (Solheim). EUkampen ble - som hos Jagland - betraktet som en parantes. ikke som et
utgangspunkt for å knytte partiet sterkere til nei-ailiansen i folket. For
Jagland var forsøket på å isolere EU-saken en beregnende taktikk for å redde
AP fra indre strid og splittelse. For Solheim var det et oppriktig ønske om et
strategisk samarbeid med AP.
På sentralstyrets møte den 16. august 1993 ble tilpasningslinjen til AP
«vedtatt» som SVs sentrale valgkamputspill til stortingsvalget i ‘93 - altså
midt under EU-kampen. Utspillet fikk store følger for valgresultatet og for
SVs videre utvikling i EU-kampen. Det kaster lys over en organisasjons- og
mediepraksis som var utviklet særlig etter 1989.
Våren 1993 lå SV mellom 15% og 20% i velgeroppslutning. Ennå
oppfattet mange SV som det ledende nei-partiet. På landsmøtet i Tønsberg
var stemningen på topp. For første gang hadde LO takket ja til å være
offisielt tilstede på et SV-landsmøte. Byrådsleder Rune Gerhardsen og Erik
Solheim hadde tidligere på vinteren et fellesutspill om samarbeid som laget
store bølger innover i AP. Dette skulle danne mønster for
regjeringssamarbeid.30
Fra Hordaland SV forelå det derimot et forslag til uttalelse som så
spørsmålet om et eventuelt regjeringssamarbeid og EU-kampen i sammen
heng. Det la vekt på at kravet om oppsigelse av EØS-avtalen måtte bli en
viktig sak i valgkampen. Landsmøtet hadde stor sympati for forslaget, som
førte linjen fra det nedstemte forslaget på landsmøtet i ‘91 videre (se fotnote
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29). Landsmøtet samlet seg til slutt om en uttalelse som krevde at et eventuelt
regjeringssamarbeid med AP «måtte øke muligheten for å bekjempe EØS og
markedsliberalismen». Kampen mot EØS skulle være «en sentral sak i
valgkampen»31 Et regjeringssamarbeid som hadde til hensikt å si opp EØS
og bekjempe markedsliberalismen, var jo det eneste forsvarlige perspektivet
på et slikt samarbeid - sett fra en sosialistisk synsvinkel. Samtidig var det
åpenbart at denne linjen, hvis vedtaket ble respektert, gjorde et slik
samarbeid med AP umulig, inntil AP hadde «fornyet» seg.
Møtet 16. august *93 var innkalt for å behandle SVs viktigste valgkamputspill rettet mot AP som et tilsvar på Thorbjørn Jaglands samarbeidsinvitt
tidligere på sommeren. Forslaget, som ble utdelt til sentralstyrets medlemmer
først etter at møtet var satt, stilte ingen krav om at EØS-avtalen måtte sies
opp. Ikke engang oppfordret det regjeringen til å trekke EU-søknaden tilbake
som forutsetning for nærmere samarbeid. I stedet la den opp til et uklart,
regjeringssamarbeid med AP «så fort EF-saken er avgjort, slik SV vedtok på
sitt landsmøte»31 Dette var helt i samsvar med Jaglands forutsetning for
samarbeid bare EU-saken ble holdt utenfor. Den skulle jo likevel avgjøres
ved en særskilt folkeavstemning!
Ved utdelingen av forslaget opplyste partilederen at det alt var levert til
media, da han, som han sa, gikk ut i fra at det «ikke ville være store inn
vendinger mot innholdet»! Møtet begynte kl. 17.00 og var lagt opp slik at
vedtaket skulle være fattet for at lederen kunne presentere det på direkten i
NRK Dagsrevyen to timer senere. Dermed var sentralstyret i realiteten
bundet.
Jeg var den eneste som på stående fot hadde innvendinger. Jeg pekte på at
forslaget var et brudd på landsmøtets vedtak om betingelser for samarbeid
med AP og om valgkampens sentrale EU/EØS-profil. Mine forslag til
endringer i samsvar med dette fikk ikke gjennomslag.
Utspillet, som ikke engang ble gjort til gjenstand for vanlig votering, ble
en katastrofe. Partilederens opptreden på TV ble en gedigen fiasko.
Forvirringen og frustrasjonen spredt seg raskt i SVs og i mange EUmotstanderes rekker.33 Valgresultatet ble en halvering i forhold til
forventningene.
Det som skjedde 16. august kan ikke forstås som et kupp, men som et
utslag av en organisasjonskultur der motsetninger tilsløres og hindrer demo
krati. SVs liberalisme skaper misforstått toleranse overfor brudd på
elementære organisatoriske spilleregler og hindrer organisasjonen i å
korrigere ledelsen. Neglisjeringen av landsmøtets vedtak om stortingsvalget
‘93 var for de fleste av sentralstyrets medlemmer snarere et utslag av
organisatorisk sløvhet, enn for en annen politisk oppfatning. De gode
meningsmålingene tidligere på året hadde skapt en ukritisk optimisme. Den
gode stemningen måtte ikke ødelegges med «intern krangel»!34
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Ideologiske ettervirkninger av Sovjetunionens sammenbrudd og det
«nye» NATO
De ideologiske ettervirkningene av Sovjetunionens sammenbrudd er
tvetydige for SV. I 1991 gjorde SV sitt beste valg noen gang kort tid etter at
Øst-blokken var ramlet sammen, stikk i strid med situasjonen for de aller
fleste venstresosialistiske partier i Europa på denne tid. SVs velgere
identifiserte ikke SV med sovjetkommunismen. Dessuten var det andre saker
som stod i fokus i 691. EU-kampen var i emning og miljøpolitikk var på topp.
På det ideologiske plan har Sovjetunionens sammenbrudd likevel skapt
krise også for de partier som både i ord og handling har hatt sin sosialistiske
identitet i en kritikk av sovjetsystemet slik som SF/SV. Alle former for planøkonomisk tenking er blitt svekket. Det har styrket markedsliberalismen og
slår inn i den dagsaktuelle politikken om privatisering av velferdsstaten.
At dette sammenbruddet er historisk nødvendig for at plan-økonomisk
tenkning og politikk skal komme på offensiven - på demokratiske premisser
- er for øyeblikket en mager kompensasjon for de politiske og ideologiske
virkninger det har hatt i SV.35 Dessuten ble ulikhetene i venstresidens forhold
til Sovjetunionen selvsagt brutalt oversett av de borgerlige ideologene. Her er
det en felles interesse av å knuse alle former for opposisjonell tenking med
utgangspunkt i en systemkritikk av internasjonal kapitalisme.
Med «avskaffelsen» av den kalde krigen forsvant også betydningen av en
del av de politiske landemerkene som har gitt identitet til en venstreorientert
bevegelse. NATO-spørsmålet dempes ned, blir tilsynelatende mindre aktuelt,
ja, fører endog til at NATO-motstandere i SV blir NATO-tilhengere.36 Den
nye internasjonale situasjonen med «kapitalismens seier» krever selvsagt en
ny gjennomtenkning og analyse av NATOs rolle i stormaktsbildet. Et forsøk
på slik nytenking kommer til uttrykk i det nye prinsipprogrammet der SV går
inn for at NATO avvikles til fordel for et nytt, alleuropeisk sikkerhetssystem
med utgangspunkt i OSSE. Ensidig norsk utmelding gjøres nå avhengig av at
det viser seg at NATO ikke blir avviklet i den nye internasjonale
situasjonen.37
Men «kapitalismens seier» betyr ikke at imperialismen som et globalt
utbyttingsystem, har opphørt å eksistere. Det gjør imperialismebegrepet bare
mer aktuelt. Med bakgrunn i dette må NATO-motstanden holdes ved like og
gis en begrunnelse ut fra de nye, maktpolitiske betingelsene. Under arbeidet
med prinsipprogrammet måtte det føres en kamp for å få med dette begrepet
og analysen bak det. Men hva hjelper det å ha det i programmet når det ikke
fins i de hodene som skal iverksette det i Stortinget? For når et begrep om
imperialisme som et globalt utbyttingssystem mangler, vil det være nær
liggende å erklære at «NATO-samarbeidet forblir ankeret i norsk sikkerhets
politikk og at den fastholder sine kjerneoppgaver samtidig som den påtar seg
nye oppgaver». 38
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Når lederen for et anti-atomvåpenparti på denne måten kan gi sin tilslutning
til en militærorganisasjon som bygger på en atomvåpenstrategi, er det et klart
tegn på at krisen i SV er kommet langt. En slik erklæring er et solid JA til de
bestående makt- og utbyttingsforhold i en verden som «på terskelen til det
21. århundre» nærmer seg en «økologisk eksplosjon».39 Men sett i lys av
alliansebestrebelsene overfor AP er denne politikken logisk nok: Først når
SV er blitt stueren i NA TO-spørsmålet, vil AP virkelig kunne åpne sine dører
for SV En avbikt i NATO-spørsmålet er under alle omstendigheter en
absolutt betingelse for å kunne gjøre karriere i det sentrale, politiske
maktapparatet.
Tradisjonelt har imperialismeforståelsen spilt en viktig rolle: At det er
(var) en viktig sammenheng mellom NATO og Vietnam, NATO og Cuba,
NATO og atomvåpen, EU og europeisk imperialisme, EU og truslene mot
velferdsstaten osv. Krisen i SV består blant annet i at forståelsen av slike
sammenhenger i dag er svakere enn før. Det skyldes ikke bare at verden har
forandret seg. Årsakene ligger også i måten partiet fungerer på. Det er en
sammenheng mellom økt passivitet mellom medlemmene, svekket
organisasjonsdemokrati, teoretisk og kunnskapsmessig forfall, svekket evne
til å ta politiske motsetninger gjennom åpne diskusjoner og de
utviklingstrekk vi ser i retning av et Ja til Nato og alliansebygging med AP.
Partiet mangler en forståelse av de underliggende motsetnings- og
allianseforhold i det norske samfunnet. «Gamle» velgere kjenner ikke lenger
igjen det opposisjonelle SV. Etter at tilnærmingslinjen til AP ble åpenbar i
‘93, er SV bare blitt mindre.

Oljeallianser, økologi og demokrati
I forkant av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 1996 drøftet
sentralstyret i begynnelsen av oktober ‘95 hovedtrekkene i SV’s finans
politiske linje. Sentralstyret ga sin tilslutning til den linje som ble trukket opp
fra stortingsgruppa. Men dersom det oppstod en situasjon som innebar at
viktige sider ved denne måtte fravikes, skulle sentralstyret innkalles til
ekstraordinært møte. En slik situasjon oppstod - uten at sentralstyret ble
innkalt.
Regjeringens opplegg i statsbudsjettet 1996 innebar et oljefond på 11
milliarder kroner i form av finansielle plasseringer i utlandet. Det skal holde
den innenlandske etterspørsel nede, for å hindre for sterk sysselsettingsvekst
med fare for å sprenge EUs kriterier for akseptabel prisstigning og statsgjeld
gjennom økt offentlig forbruk. Med knapt flertall i stortingsgruppa klarte
gruppeledelsen 40 å få tilslutning til at SV prinsipielt skulle støtte et slikt
fond. Eilef Meland, gruppas fremste politiske økonom, tilhørte mindretallet.
En skulle tro at miljø-partiet SV ville ha forstått at den økologisk mest
forsvarlige måten å drive oljepolitikk på, er å la mest mulig av den ligge
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lengst mulig der den er, under Nordsjøens bunn. Men en sviktende forståelse
av sammenhengen mellom de økonomiske prosessene og de økologiske
konsekvensene sørget for at gruppas politikk prinsipielt skulle være den
samme som regjeringens på dette punkt. At slike finansielle plasseringer,
underlagt svingningene i de internasjonale kreditt- og pengemarkedene, er
høyst usikre, gjorde heller ikke inntrykk. De kan øke sin verdi utelukkende
gjennom avkastning på grunnlag av internasjonale (imperialistiske) kredittog utbyttingsforhold. Slike fond kan heller ikke underlegges noen form for
demokratisk minimumsstyring, slik kapitalen i det minste kan når den
avsettes i et statsbudsjett på grunnlag av vedtak i et folkevalgt Storting. Dette
faktum står i tragikomisk kontrast til bekjennelsen om demokrati som «overideologi»41.
Hva så med den demokratiske praksis? Først etter at kampvoteringen i
stortingsgruppa var blitt kjent i Dagbladet 24.10.95, for det var der sentral
styret først fikk sin informasjon fra, kom saken til behandling i sentralstyret.
Det vedtok en henstilling til stortingsgruppa om å sløyfe oljefondet ved
budsjettsalderingen. Landsstyret i slutten av november sluttet seg til og
skjerpet sentralstyrets kritikk. Men så sent som på landsstyrets møte den 14.
mars 1995 hadde Solheim gått mot forslaget om å bygge opp utenlandske,
finansielle oljefond, da dette «vil styrke den internasjonale kapitalismen».42
Hvorfor denne kuvendingen i oljepolitikken høsten ‘95? Den kan bare
forstås som et ledd i en politikk: Et bidrag til brobyggingen til ÅP. En fastere
allianse med AP forutsetter nemlig en felles olje-økonomisk politikk. SVs
oljefond skulle være et første politisk signal i så måte. Men slik budsjettsaken
utviklet seg, slo dette fullstendig feil.43

Kamp mot overforbruk* Kongemlddag
I henhold til parlamentarisk skikk er det upassende å avslå invitasjonen til
den årlige middag som Hans Majestet holder for sine folkevalgte. Det skal
sterke grunner til å si nei. Et møte i SVs sentralstyre er ingen tilstrekkelig
grunn. På den andre side er en kongemiddag heller ingen grunn til å avlyse et
sentralstyremøte i et sosialistisk parti! Følgelig ble det innkalt til slikt møte
07.02.95. Et nytt medieutspill skulle forberedes som en utfordring til APs
landsmøte i samme uke - denne gang mot det skadelige overforbruket I
samsvar med de beste moral-sosialistiske tradisjoner rettet det seg ensidig
mot det forbruk som finansieres over lønningsposen, mens det
Åa/7/Va/finansierte forbruket slapp fri. Følgelig ble det advart mot
lønnsøkninger i det forestående tariffoppgjør. Hvordan den økte profitten,
som følge av svakere lønnsvekst, skulle forbrukes, sa utspillet intet om.
Da debatten hadde vart i ca. 7 minutter, viste det seg at leder og
parlamentarisk leder i all hast måtte forlate møtet for å nå velkomstdrinken
på Slottet. Deretter fortsetter møtet uten at noen med sikkerhet kunne si om
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det var fattet noe vedtak i saken. Noen votering var i alle fall ikke avholdt.
Utspillet gikk sin gang og gjorde sin virkning: I Aftenposten, Dagens
Næringsliv og NHO ble det hilst velkommen. I fagbevegelsen: Hoderisting.
Hos SV’s faglige leder: Oppgitthet. Hos lederen i Trondheim SV: Skift
partileder! (Se fotnote 32).
Hvordan kongemiddagen smakte, forteller historien intet om. Men at den
var et bidrag til det skadelige, luksuspregete overforbruk, kan det neppe være
tvil om.

KONKLUSJON
Den vanskelige perioden som venstresiden har vært igjennom etter Sovjetbløkkens sammenbrudd, er for SV blitt forsterket av at partiet i samme
periode har gjennomgått et organisatorisk og demokratisk forfall. Partiets
framgang i kjølvannet av den «nye» miljøkampen var primært basert på en
medieførmidlet parlamentarisk politikk, ikke på grasrot-aktivisme. Rekrut
teringen til partiet har derfor stagnert både i den velgermessige oppgangs
perioden ‘89-91 og senere under tilbakeslagene fra ‘93, Ikke engang EUkampen, som skulle være en grunnleggende SV-sak, styrket partiet - tvert
om: Den svekket partiets troverdighet, slik valget i ’93 viser.
Dette henger sammen med at partiets ledelse, i utakt med dets velgere og
medlemmer, la seg på en ti lnærmings linje til det fremste Ja-partiet, AP, mens
EU-kampen pågikk som hardest. Dette skapte usikkerhet og forsterket
oppløsningstendensene innad. Tilnærmingen til AP bunner i en feilaktig
forståelse av APs rolle i forhold til norsk kapitalisme. Dermed misforstås
også APs plassering i forhold til de strategiske allianseforhold i det norske
samfunnet. Den svake forståelsen av den faglige politikken forsterker partiets
avmakt.
Det demokratiske forfallet kommer til uttrykk ved at partiets ledelse lenge
har redusert sentralstyrets og landsstyrets betydning. Elementære spilleregler
for avvikling av møter og politisk saksbehandling blir oversett. Den under
liggende krisen kom først til syne for offentligheten da partiets leder i
valgkampen i ‘91 forkastet partiets prinsipprogram fra baksetet i en drosje.44
Da sentralstyret i ‘93 med sitt samarbeidsutspill overfor AP fordreiet lands
møtets strategi vedtak for gjennomføringen av valgkampen, var dette et utslag
av organisatorisk sløvhet og manglende respekt for landsmøtets vedtak. Det
nye prinsipprogrammet (1995) blir undergravet når partiets leder i løpet av et
halvt år dreier programmets NATO-standpunkt fra et krav om at NATO må
avvikles, til en Stortings-erklæring om at NATO er ankerfestet i norsk sikker
hetspolitikk.
Det lave medlemstallet fører til at tillitsvervene i kommunal og
fylkekommunal politikk i stor grad lammer partiets evne til å arbeide i de
utenomparlamentariske bevegelsene og rekruttere medlemmer fra disse.
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Fram- og tilbakegangene ved valg har ingen klar innvirkning på vekst- og
nedgang i medlemstallet. Dette betyr at SV tross alt er et «grasrøtparti» der
partiets aktivister rekutteres utenfor valgene og spektakulære mediautspill.
Nettopp i dette forhold ligger partiets redning: Tilbake til grasrota.
Tilbakegang ved fylkes- og kommunevalget i ‘95 har frigjort krefter for
organisasjonsbygging og indre demokrati.
EU-striden fra 1961 til idag er ingen episode. Den er et sammenhengende
forsøk på å omforme «annerledeslandet» i markeds!iberalismens bilde.
Motkreftene til dette utgjør en historisk allianse i det norske folk.
Oppløsningen av velgernes lojalitetsbånd til sine tradisjonelle partier har ikke
svekket denne alliansen. Det betyr at det fortsatt er mulig å utvikle SV til et
bredt, venstreosiaiistisk parti som det organiserte uttrykk for venstresiden i
nei-alliansen. Slik sett stiller SV i en bedre utgangsposisjon enn tilsvarende
sosialistiske partier i de aller fleste andre europeiske land. Fortsatt er SV det
eneste partiet som kan makte å knytte seg effektivt til denne alliansen og
samtidig utvikle den mot venstre. Dersom partiledelsen heretter respekterer
landsmøtenes vedtak og programmer, og prioriterer godt forberedte sentralog landsstyremøter framfor deltakelse i kongemiddager, vil det øke sjansene
for at SV reiser seg igjen. Men viktigst er likevel at medlemmene aktiviserer
seg, tar ansvar og gjør de valg som er nødvendige.
Den første betingelse for å forandre verden i en sosialistisk retning er å
utvikle motstand mot undertrykking, utbytting og ødeleggelse av naturgrunn
laget, ikke evnen til å formulere de store visjoner. Først gjennom organisert
motstand vil alternativer til det bestående utvikles. I stedet for store samtaler
med representanter for samfunnseliten trenger vi mange små samtaler som
bevisstgjør deltakerne, uten redaksjonshjelp fra autoritetene og kommersielle
media. Og husk: «Det er viktig ikke å skusle bort politisk uenighet ved å
kalle den intern krangel.»45
Bergen, januar/august 1996

NOTER
1)

Min bakgrunn for kritikken er: Medlemskap i SV siden 1974. (For ordens skyld:
tidligere ikke medlem av noe parti eller «partibyggende» organisasjon.) Leder i
Hordaland SV og diverse verv i Bergen SV, medlem av Bergen bystyre, medlem
av landsstyret i SV og fra ‘93 (vara-) medlem av sentralstyret.

2)

Se Anders Todal Jenssen og Henry Valen (red.): Brussel midt imot.
Folkeavstemningen om EU. Oslo 1996. Unntaket er forholdet til arbeidsløsheten,
som i 1994 spilte en klart større rolle for nei-siden enn i 1972.

3)

Uttrykket stammer fra Friedrich Engels i hans framstilling i Anti Diihring (1878)
av den moderne statens rolle.
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4)

Flere artikler og kommentarer i Dagens Næringsliv i 1995 demonstrerer en
ideologisk frigjøring av Høyre-folk fra Høyre. Sjefredaktør Kåre Valcbrokk
oppsummerte 1995 slik: «Aldri før, tror jeg, har Norge hatt en regjering som
norsk næringsliv er så fornøyd med som den vi har i dag. Det er i hvertfall det
grasrota (!) til kjedsommelighet forteller meg under mine mange middager.»
(30.12.1995, min parentes.) «Det viktigste er at det drives Høyrepolitikk, ikke at
Høyre overlever som parti...Gro fører på sett og vis en fornuftig konservativ
politikk». (Georg Apenes, tidl stortingsrep. for Høyre i VG 25.08.1994).

5)

I et intervju i Dagens Næringsliv 15. jan. 1996 gir han uttrykk for at han forstår
godt at mange i næringslivet er fornøyd med AP-regjering. Men han er bekymret
for at regjeringen i dag skattlegger arbeid mer enn kapital - i motsetning til det
han selv som statsminister forsøkte å få til: En lik marginalskatt for arbeid og
kapital!

6)

Dagbladet 11. april 1995. Min utheving. Kolberg var tidligere stassekretær i Gro
Harlem Brundtlands regjering.

7)

På leting etter en identitet som markerer distanse til AP og sikrer fordums
velgeroppslutning, prøver de mer vulgære deler av Høyre nå en tilnærming til
Fremskrittspartiet, under protester fra de verdikonservative, jfr. de farseaktige
forhandlingene om byrådssamarbeid i Oslo etter valget 495.

8)

Se Todal Jenssen og Valen s. 206. Nei-siden var dessuten mer miljøorientert, mer
periferiorientert og mer restriktive i moralske spørsmål enn ja-siden. Det var
ingen nevneverdige forskjeller mellom Ja- og nei-siden med hensyn til
nasjonalisme og forholdet til innvandring/innvandrere.

9)

Bergens Tidende 3. april 1996, referat av undersøkelser foretatt av professor.
Lars Svåsand og Knut Heidar 1994.

10) Gjennom avsløringene i '95 av de politiske ungdomsorganisasjonenes triksing
for å skaffe seg statsstøtte er dette forholdet og den politiske (u)kultur som følger
med, blottstilt.
11) Denne problemstillingen - samfunnsmessig orden som forutsetning for en
individuell frihet som ikke er basert på eiendomsprivilegier o.L - er blant annet
drøftet i Vardøger 18/88 av Ame Overrem: Frihet, orden og sosialisme. Merknader til Arbeiderpartiets «frihetskampanje». Se også Anders Todal
Jenssen: Verdivalg. Ny massepolitikk i Norge, Oslo 1993. Todal Jenssen peker på
at den høyere grad av individualitet er utgangspunkt ikke bare for «det nye
venstre», men også for deler av «det nye høyre». SV og Frp. er to politiske utslag
av dette.

12) Dette ble påpekt flere ganger i Stortinget i debatten om statsbudsjettet for 1996.
13) Dette har ført til at selve ordet «solidaritet» har endret mening fra sosialt,
klassebasert samhold ut fra erkjennelse av felles interesser og identitet til å bety
medfølelse («nestekjærlighet») som alle kan ha.
14) Den franske arbeiderklassens forsvarskamp for sine velferdsstatlige rettigheter
høsten 1995 mot virkningene av Juppé-regjeringens tilrettelegging av fransk
statsøkonomi for å oppfylle kravene til EU*s monetære union, har gjort klasse
interessene bak disse verdiene tydeligere - for en liten stund.
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15) Jfr. partienes Fellesprogram fra 1944/45 og AP/LO’s ideologiske bidrag til dette
i blant annet Hans Ebbing: Klassekompromiss i krise - en periode tar slutt,
Vardøger 11/81.
16) I følge Den store samtalen (Oslo 1995) ligger drivkreftene bak elendigheten på
et annet nivå: «Viktigst er det å ta et oppgjør med den moderne misnøyen, selve
drivkraften i overforbruket som driver oss mot økologisk eksplosjon. Blant
overforbrukets motkrefter kan vi håpe på de mange kirkesamfunnene som har
sterke læresetninger mot overforbruk, men også humanetikere og andre
verdibærere». (S. 109)
17) «Jeg har brukt ti år av mitt politiske liv til intern krangel i SV. Nå vil jeg
forandre verden.» Erik Solheim i fylkeslederkonferanse/landsstyremøte
22.04.1995.
18) Sentrale deler av Sosialistisk Ungdom derimot gjennomgikk en splittelse i 1982.
Den hadde ingen parallell i moderpartiet.
19) Reallønn etter skatt. Dette var et nytt reallønnsbegrep som kom blant annet som
resultat av et faglig opprør mot økte offentlige utgifter våren 1994. Oljeinntektene «på forskudd» gjennom økte låneopptak i utlandet ble slik brukt av
finansminister Per Kleppe til å finansiere nedkjempingen av trusselen fra SV i
fagbevegelsen.
20) Jfr. Ottar Brox’ betydning for Arbeidsmiljøloven og Berge Furres rolle i jord
brukspolitikken som leder av landbrukskomiteen.
21) SV fikk i 1977 4,2% mot 11,2% i 1973. AP fikk i 1977 42,3% mot 35,3 i 1973.
22) SV gjorde en hederlig innsats i Stortinget i januar ‘96 i samband med klima
meldingen. Men saken vekket liten offentlig debatt, til tross for (eller på grunn
av?) dens skremmende perspektiver.
23) Medlemstallet etter gammelt registreringssystem (før korreksjon for medlemmer
som ikke har betalt kontingent) var i perioden 89 - 95 følgende: 89:70 896; 90:
10 218; 91: 10 272; 92: 10 970; 93: 10 997; 94: 11 473; 95:11 487. Denne
tilsynelatende økningen skyldes akkumulasjon av ikke-betalende medlemmer.
Etter revisjonen av registreringssystemet i 1995 hadde partiet ved årsskiftet
95/96 9 318 medlemmer. I 1995 var det dessuten registret 4 159 som ikke har
betalt kontingent de 2 siste år. Pr. 31.07.96 er det 6563 medlemmer som har
betalt kontingenten, 464 færre enn på tilsvarende tidspunkt i ‘95: Korrigert for
«passive» medlemmer blir medlemstallet anslått til ca. 8300.
24) Begrunnelsen gjengis i Den store samtalen. Et «EU som passer oss», er et åpent,
alleuropeisk EU som omfatter Sentral- og Øst-Europa uten å være en union.
Norges nei var i følge forfatteren et nei til Maastricht-EU, og bør ikke hindre oss
i å delta i en prosess med et EU som ikke er en union, det vil si et EF før
Maastricht (s. 191/92).
25) Mitt eget lokallag, Bergen SV, var meget aktiv i ElEkampen. Lagets kontante
Nei framheves av Bergens Tidende i avisens oppsummering av EU-kampen som
en av grunnene til at Nei-siden gikk fram over 8% i Bergen i forhold til ‘72. Den
lokale Nei til EU-lederen meldte seg likevel inn i Senterpartiet etter 28.
november med den begrunnelse at «jeg stoler ikke på SV i EU-spørsmålet
lenger» (BT 10.02.1996). Hennes usikkerhet kunne ikke skyldes innsatsen til det
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lokale SV-laget, som hun samarbeidet tett med. Før valget 1993 hadde hun vært
SV-velger. Hennes reaksjoner er trolig typiske for mange aktivister på nei-siden.
26) Se Anders Todal Jenssen og Henry Valen (red.): Brussel midt imot. Folke
avstemningen om EU, Oslo 1996.
27) At denne alliansen inneholder elementer som ligger temmelig langt til høyre er et
faktum. Men mange av de som stemte Ja, tilhører i andre sammenhenger den
strategiske alliansen. Det gjelder først og fremst AP-velgere som lokalt og i
andre sammenhenger er i opposisjon til AP-regj eringens politikk.
28) Rattsø-utvalgets innstilling om å omfordele fra de små kommunene til de store
innenfor en fast ramme i den offentlige økonomien, ble lagt fram i samme uke i
januar 96 som statsministeren lanserte tanken om en form for tilknytning til EU’s
felles valuta, euro, uten at Norge behøver å bli medlem av den politiske unionen.
Mekanismene i Rattsø-utvalgets forslag har som overordnet mål å bremse/
redusere veksten i offentlig sektor slik at konvergenskriteriene til euro-valutaen
kan oppfylles også når den økonomiske situasjonen forverrer seg.
29) På dette landsmøtet fremmet Hordaland SV forslag om en uttalelse som la opp til
at SV skulle gå inn for at EØS-forhandlingene skulle brytes. EØS var en ren
tilpasning til fullt medlemskap. Det var blitt klart at de krav SV i utgangspunktet
(februar 1989) hadde stilt til EØS-forhandlinger, forlengst var brutt. Ingen av
stortingsrepresentantene som var enige i resolusjonsforslaget fra Hordaland, fikk
anledning til å ta ordet i denne debatten og dermed eksponere en uenighet som
faktisk var tilstede i stortingsgruppa. Forslaget ble nedstemt med ca. 3/4 flertall.
30) Heller ikke dette utspillet var drøftet i partiet. Virkningen av utspillet innad i SV
var at det ga helt urealistiske forestillinger om mulighetene for en allianse med
en venstreside i AP.
31) Jfr. landsstyrets misnøye med EFVEØS-profilen i 91-valget, se siste fotnote. I en
an rien uttalelse i Tønsberg vedtok SV som betingelse for samarbeid med AP, at
AP måtte «fornye» (!) seg først. Dette er en vakker tanke. Problemet var at SV’s
ledelse handlet som om AP hadde fornyet seg allerede i 1993!
32) I utenriksdebatten 31.01.1995 i Stortinget bekreftet Solheim forståelse av EUsaken som en episode: «I dag må vi befri oss selv og det norske samfunnet fra
flere omkamper om EU. Vi trenger nå en EU-pause i norsk politikk som vi
bruker til å vurdere en del andre hovedspørsmål for vårt land, spørsmål som i det
lange løp kanskje til og med er vel så viktige som om vi blir EU-medlemmer».
{Forhandlinger i Stortinget nr. 134, 1995, s. 2021). Det var blant annet denne
uttalelsen og utspillet mot overforbruk noen dager senere som fikk begeret til å
flyte over for lederen i lokallaget i Trondheim SV da han over NRK radio
annonserte at SV måtte få en ny leder. - Men hva skulle så EU-pausen fylles
med, ifølge SVs leder? «Vi er nødt til å forberede oss på en ideologisk kamp mot
fundamentalistisk islam» (Samme sted). Denne kampen er en «hovedutfordring
de neste årene som direkte vil angå Norge».
33) Til og med mangeårige medlemmer av SV har overfor undertegnede bekjent at
de stemte SP i 1993 (og 95) i frustrasjon over partiledelsen håndtering av EUsaken. Valgundersøkelser bekrefter at SV tapte nei-velgere til det mer markante
nei-partiet SP. Se Andres Todal Jenssen og Henry Valen: Brussel midt imot,
kap. 9.
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34) Bare rent unntaksvis har sentralstyret fungert slik at motsetningene legges klart
fram slik at debatten og forslag til vedtak struktureres deretter.
35) Erik Solheims erklærer seg i Den store samtalen (1995) som «anti-kommunist»
(s.57) og gjør seg dermed ideologisk stueren. Hans tilslutning til «berettigelsen»
av å overvåke NKP og AKP(m-i) i sine kommentarer til Lundkommisjonen, er
helt logisk ut fra dette. Anti-kommunistiske erklæringer etter at kommunismen er
død, er ingen modig handling.
36) Jfr. Erik Solheim i Den store samtalen om «det nye NATO», s. 188 ff. Hans
NATO-standpunkt er faktisk i strid med det nye prinsipprogrammet, i det han
tenker seg at NATO skrittvis går over i OSSE. (Se neste fotnote) Det må bety at
USA - frivillig - må gi slipp på sin ledende rolle i NATO, hvilket er ren utopi.
På den andre side kan ikke OSSE med et sammensmeltet, USA-dominert NATO
i seg, bli en alleuropeisk sikkerhetsorganisasjon som inkluderer Russland. En
alleuropeisk sikkerhetsordning som styres fra USA, er utenkelig.
37) Prinsipprogrammet kap. 4.3.:«SV går inn for at NATO avvikles til fordel for et
alleuropeisk sikkerhetssystem. Dersom det viser seg at dette ikke er mulig, må
Norge gå ut av NATO».
38) Utenrikskomiteens innstilling S. nr. 88 (1995-96). Som medlem av komiteen ga
Erik Solheim sin tilslutning til denne konklusjonen. Dette nye standpunktet var
ikke drøftet i -stortingsgruppa, og slett ikke i sentralstyret. Saken ble behandlet i
sentralstyrets møte den 09.01.96 som oppsummerte den med blant annet: «SV’s
holdning til NATO står fast, jfr. Prinsipprogrammets formuleringer: SV går i mot

oppbygging av nye maktblokker, NATO's atomstrategi, og går inn for at NATO
avvikles til fordel for et alleuropeisk sikkerhetssystem. Dersom det viser seg at
dette ikke er mulig, må Norge gå ut av NATO.» (Uthevet i protokollen). SV må
være det eneste partiet som tillater at dets utenrikspolitiske talsmann får boltre
seg fritt med sitt private NATO-standpunkt i Stortingets dokumenter.
39) Den «økologiske eksplosjon på terskelen til det 21. århundre» er beskrevet i Den
store samtalen. Det faktum at NATO er bygget opp omkring en atomvåpenstartegi, åpner for at denne eksplosjonen vil begynne med en militær kjemesmell,
ved hjelp av, eller rettet mot, NATO’s atomvåpenarsenal. Kanskje burde
forfatteren av nevnte bok ha bekymret seg mer om denne muligheten?
40) Solheim, Lunde,
Halvorsen.

Myrvoll

og

partiets finanspolitiske talskvinne, Kristin

41) I Den store samtalen (s.55) kritiseres venstresiden for et «demokratisvik» fordi
den ikke har betraktet demokratiet som en «overideologi».
42) Sitert etter Dagbladet! 5.03.95.
43) Senterpartiet hadde i Stortinget høsten 95 et langt mer avklart og riktig
standpunkt til oljefondet. Etter at flertallet i Stortingsgruppa var blitt satt på plass
av sentral- og landsstyret, ble fadesen «kamuflert» ved at oljemilliarden
enstemmig ble foreslått brukt til gjenoppbygging av Bosnia.
44) I sitt første møte 28.-29.09. etter valget i 1991 kritiserte landsstyret dette og fant
dessuten, til tross for det gode valgresultatet, at EF/-EØS-profilen ikke var god
nok. Landsstyret vedtok derfor en uttalelse som skulle rette opp dette. 1 NRK
Søndagsavisen 29.09. stilte reporteren, Bjørn Bøe, Erik Solheim følgende
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spørsmål: «Men landsstyret har funne grunn til å vedta at SV er imot både EØS
og EF. Og kor vanskeleg er vaiet mellom det fundamentalistiske distrikts-SV og
folka i dei store by ane?». Solheim: «SV har alltid vært veldig glad i å fatte
vedtak, så det at man fatter et sånt vedtak, skal man ikke legge spesielt mye i......
45) Tore Linne Eriksen på SVs landsstyremøte 10.03.1996.
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Nach dem letzten Krieg waren sich alle einig: Nie wieder! So bekarnen
wir den Kalten Krieg, der wie ein globaler Bann iiber den lokalen
Zwisten lag. Nicht der Pazifismus schwebte als Friedensengel iiber den
Blocken, sondern die gegenseitige Abschreckung. Jetzt schwebt er
nicht mehr. Und schon beginnen die Metzeleien und steilen uns vor die
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