Torstein Hjellum
SOSIALISTISK MASSEBEVEGELSE ELLER STATS
ADMINISTRASJON?

Partisekretæren i Sosialistisk Venstreparti sendte på forsommeren 1995 ut en
alarmerende melding til lokallagene: partiet kunne risikere en nedgang i
medlemstallet på 40% dersom det ikke ble tatt et krafttak i rekrutterings
arbeidet. Nedgang i medlemstall er ikke et særegent problem for SV.
Lignende tendens gjør seg gjeldende i de fleste andre partiene og er
sannsynligvis langt sterkere i Arbeiderpartiet og Høyre. Men dette bør være
en fattig trøst. For man organiserer seg i forhold til de politiske oppgavene
man stiller seg. Mens partier som Arbeiderpartiet og Høyre i dag i stor grad
fungerer som rekrutteringsapparater for folk som søker posisjoner i statens
sentrale og lokale byråkratier, har SV som mål å endre samfunnet radikalt.
Det kan synes som om SVs partiorganisasjon styres mer eller mindre av
ytre og tilfeldige omstendigheter i partiets omgivelser. Et godt kommunevalg
som det i 1991, har mange steder trukket hele partiet inn i parlamentariske
kommisjoner, utvalg og bestyrelser og gjort det handlingslammet som
utenomparlamentarisk organisator. Foran det siste landsmøtet fikk
sensasjonshungrige massemedia, som til vanlig ikke viser særlig omsorg for
partiets ve og vel, i alt for stor grad legge premisser for viktige diskusjoner.
Soloutspill fra partilederen har ofte satt tillitsvalgte og ledere ute i
organisasjonen i forlegenhet. Det er med andre ord på høy tid å diskutere,
enda en gang, hvordan venstresosialistenes partiorganisasjon bør være.
Ser vi oss tilbake i historien, er det flere «klassiske» organisasjonsproblemer som har plaget den sosialistiske bevegelsen. Tre av dem skal
diskuteres her: tendensen til oligarki eller fåmannsvelde; integrasjonen av
sosialistiske partier i statsapparatene og takhøyden for fri meningsdannelse
internt. Er disse historisk velkjente problemene fra den sosialistiske
bevegelsens historie relevante i en diskusjon om SV i dag, og hva bør i
tilfelle gjøres for å hindre at en dårlig historie gjentar seg?
Ettersom Arbeiderpartiet har representert den organisasjonstradisjonen
SV er utgått fra, bør de historiske erfaringene til dette partiet være både
interessante og relevante.
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FRA ARBEIDERPARTIETS ORGANISASJONSHISTORIE 1
På Arbeiderpartiets landsmøte i 1930 uttalte Martin Tranmæl:
«Partiets gamle linje har vært, og bør være, å legge hovedvekten på
organisasjonen, på klasselinjen. Det er arbeiderne det beror på, deres egen
dyktighet og innsikt, og på de maktorganer de kan skape seg.»
Dette var hans måte å formulere det generelle prinsippet om at arbeider
klassens frigjøring måtte være arbeidernes eget verk. Slik har den
ideologiske posisjonen vært formulert i mer enn hundre år av sosialismens
historie. Folkets brede lag, de undertrykte samfunnsklassene, kan grunn
leggende sett bare bli frigjort gjennom egen handling. Kampen for frigjøring
kan ikke lykkes hvis den blir forsøkt drevet av en selvrekrutterende elite
alene, selv om den aldri så mye blir hevdet å være på vegne av de mange.
Prinsippet er anvendt på flere kampområder, for eksempel når det gjelder
kvinnenes frigjøring: kvinnenes frigjøring må være kvinnenes eget verk.
Overbevisningen om nødvendigheten av folkemassenes egen organiserte
politiske virksomhet gjennomsyret Arbeiderpartiets ledere fram til midten av
1930-tallet. De arbeidet politisk ut fra denne forståelsen, og lyktes. 1930årene ble en massemobilisering av arbeidsfolk i by og land til politisk del
takelse som mangler sidestykke i historien. Arbeiderbevegelsens kamp gjaldt
arbeidernes totale livsutfoldelse, og arbeidsfolks liv ble innlemmet i en
bevegelse som omfattet de fleste av livets områder, fra vugge til grav. Et utall
av organisasjoner ble dannet: Arbeidernes Jeger- og fiskerforening «i kamp
for folkets rett til landets natur»; Arbeidernes Esperantoforbund «for den
intemasjonasle arbeiderklassens klasseformål»; Arbeiderteatret «i overens
stemmelse med arbeiderbevegelsens kamp for den sosialistiske revolusjon ...
et ledd i organisasjonenes agitasjons-, opplysnings- og kulturarbeide»;
Sosialistiske legers forening, Tidsskrift for seksuell opplysning; Norges
Kristne Arbeideres Forbund; Arbeiderlytterbevegelsen som hadde til hensikt
«å oppøve arbeiderlyttemes kritiske sans overfor de såkalte 'upolitiske*
programmene, dels å presse fram en mer balansert programpolitikk fra kring
kastingens side.» Arbeidernes Idrettsforbund (stiftet 1924) økte sitt medlems
tall fra 12 000 i 1930 til 104 000 i 1940; og Arbeidernes Opplysningsforbund
(som senere partisekretær Haakon Lie ledet) vokste fra 10,000 deltakere i
studievirksomheten i 1932 til 25,000 i 1938. Organisasjonsframmarsjen som
gjorde arbeiderbevegelsen til den største massebevegelsen i norsk historie,
kan tallfestes som i tabell 1.
Tabell 1: Arbeiderbevegelsen 1930-1938: Antall medlemmer og velgere
År
1930
1936
1938
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DNA-medlemmer
80,000
143,000
171,000

DNA-velgere
375,000
619,000

LO-medlemmer
140,000
268,000
340,000

I denne oppmarsjen av arbeidsfolk lå et veldig potensiale for samfunns
endring.
Hva ble denne massebevegelsens historiske skjebne? Allerede mot slutten
av 1930-årene, begynte en tendens til demobilisering å gjøre seg gjeldende.
Massebevegelsens selvstendige liv og initiativ ble svekket. Medlemstallene
til Arbeiderpartiet illustrer utviklingen. I 1945 hadde partiet 191,000 med
lemmer. Det var blitt redusert til 150,000 i 1965 og til godt under 100,000
tusen i dag. AUF, ungdomsorganisasjonen, hadde i 1945 55,000 medlemmer,
i 1965 bare 8,000. Hva kan forklare denne utviklingen? Det er sikkert mange
årsaker. Her skal vi legge vekt på to som synes særlig viktige: for det første
at Arbeiderpartiet ble et statsbærende parti og for det andre fremveksten av et
oligarki eller fåmannsvelde i arbeiderbevegelsen.
En radikal tysk forfatter, Alfred Doblin, skrev i 1929 følgende:
«Sosialistene erobrer ikke den statspolitiske makt, den statspolitiske makt
erobrer sosialistene.»2 Arbeiderpartiet fikk statspolitisk makt på sentralt nivå
ved dannelsen av Nygaardsvold-regjeringen i 1935. Fra da av ser vi en klar
tendens i arbeiderbevegelsen til at den får et nytt maktsentrum av toppledere
som blir stadig mer opptatt av å administrere den staten som Arbeiderpartiet
noen år tidligere hadde bestemt seg for at den måtte knuse, fordi dens
organer ikke kunne være tjenlige redskaper for arbeiderbevegelsen.3
En av de sentrale programpostene som Arbeiderpartiet hadde vunnet
oppslutning på, var at staten burde føre en keynesiansk finanspolitikk. Et
hovedpunkt her var underbudsjettering: man burde fra statens side sette i
gang tiltak finansiert ved at staten lånte penger og drev med underskudd
samtidig som rentenivået ble holdt lavt. Dette skulle få hjulene igang igjen i
en økonomi med massearbeidsledighet og nød. Da partiet kom i regjerings
posisjon, ble dette snart glemt. Arbeiderpartiets første finansministre begynte
å skryte av at de kunne sette opp statsbudsjetter i balanse. Dette var god tone
i borgerlige kretser, og det ble god tone for Arbeiderpartiets finansministre.
Når det kom til stykket viste det seg at de var mer opptatt av å drive politikk
på tradisjonelt borgerlig vis, i tråd med konvensjonell visdom som de var
opplært i, enn å føre fram massebevegelsens radikale programmer.
Haakon Lie har senere beskrevet sine regjeringskollegaer i Nygaardsvoldregjeringen slik:
«... i regjeringen satt forsiktige generaler som hadde høstet bitre
erfaringer i etterkrigsårenes gjeldskriser. De var også livende redde for
låneopptak i stor stil. Hvert eneste medlem av regjeringen hadde gått sin
politiske rekruttskole i kommunestyrene (alle med unntak av Alfred
Madsen som Nygaardsvold helst ville slippe å ha med). I norsk
kommunepolitikk opererte man den gangen ikke med store tall og slett
ikke etter nye økonomiske teorier. Nei, det ble ikke mye igjen av
Colbjømsens og Frisch’s dristige finansieringsplaner.»4
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Adolf Indrebø var Arbeiderpartiets første finansminister. Han ble presentert
slik i Arbeiderbladet da regjeringen tiltrådte i 1935:
«Finansminister Adolf Indrebø er født i Førde i Sunnfjord i 1884. Indrebø
ble student i 1905, vernepliktig offiser 1906, lærer ved landbruksskolen
på Storhove ved Lillehammer 1907-09, assistent ved Oslo kommunale
ieiegårdskontor 1909, ligningsassistent i 1913 og fullmektig 1915. Han
ble ansatt som sekretær ved Oslo renholdsverk i 1918, kontorchef 1923
og administrerende direktør 1925. I 1930. ble han generaldirektør ved
Oslo lysverker. I 1916 valgtes han inn i bystyret og blev i 1920 medlem
av formannskapet, ordfører i perioden 1929-31. Indrebø har vært medlem
av en rekke kommunale komiteer og utvalg, i 1922-23 medlem av statens
forenklings- og sparekomite.»
I Arbeiderpartiets tidsskrift, Det 20de århundre, ble han beskrevet som «en
dyktig fagchef», så dyktig at «Selv de som absolutt ikke liker ham, må
respektere hans dugelighet som administrator». Han betraktes som «noget
tilknappet» og har «så inngrodd respekt for fakta, at han ikke godt kan
resonnere ut fra annet enn eksakte tall og bevisligheter ... han har en sann
redsel for det man kaller å blotte sig». Som medlem av Statens forenklingskomite av 1923 fikk han «lovord for realitetsbetonet saklighet».
Indrebøs finanstale i januar 1936 er en lang og teknisk beskrivelse av
statens finanser. Den har ingen direkte referanse til Arbeiderpartiets
programmer. Den bærer i det hele tatt ikke preg av å være inspirert av noe
politisk program. I beretningen om statsfinansene i 1935 sluttet han seg til
Statistisk Sentralbyrås oppsummering: «Alt i alt må vi være meget fomøiet
med den økonomiske utvikling i vårt land i 1935».
Indrebø var en mann som var grundig sosialisert gjennom sitt virke i den
bestående statens organer. Han var et produkt av «den borgerlige» statens
byråkrati på den tiden. Og byråkratiet hadde dengang som nå sitt eget liv,
sine egne normer og oppfatninger av hva som var rett og galt. Byråkratiet er
et produkt av det bestående samfunnets forestillinger. Det vi vet fra
byråkratiforskningen i samfunnsforskningen, er bl.a. at byråkratiet former
byråkraten. Kommer du inn i statsbyråkratiet med ideer om forandring, med
radikale forestillinger som bryter med konvensjonell tenkning, da forsvinner
du ganske raskt - eller blir værende uten muligheter for avansement.
Det var folk som Indrebø som ble satt til å føre statspolitikk for Arbeider
partiet fordi han «kunne det». Det førte til at motsetningene mellom den
veldige massebevegelsen som Arbeiderpartiet hadde gått i spissen for å reise,
og regjeringen begynte å vokse. Motsetningene spisset seg til de første årene
etter krigen. Men det ble en ulike kamp. Partiledelsen kom i hovedsak til å
stille seg på regjeringens og byråkratienes side, mot massebevegelsen. Vi har
en rekke opprør mot en regjeringspolitikk som blir mer og mer «ansvarlig»
overfor det bestående samfunn (lønnsoppgjør, Spaniasaken, produksjonsutvalg, Marshallhjelp, NATO ...). Resultatet ble stadige nederlag for masse
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bevegelsene. 1930-årenes bevegelse ble demobilisert. Arbeiderbevegelsen
ble byråkratisert. Eller for å si det med Alfred Doblin: den statspolitiske makt
erobret sosialdemokratene.
Denne utviklingen gikk parallelt med framveksten av et oligarki eller
fåmannsvelde i arbeiderbevegelsen. Tendensen til oligarki er et problem som
har plaget arbeiderbevegelsens organisasjoner fra den tidligste tid. Klassisk
er undersøkelsen som Robert Michels gjorde av det tyske sosialdemokratiet i
begynnelsen av 1900-tallet, Han viste hvordan organisasjonsprosedyrer
systematisk ble brukt av folk i lederstillinger til å vinne makten i partiet og
bruke denne makten til å fremme en annen politikk enn den massebevegelsen
hadde vedtatt. Han gikk så langt som til å formulere oligarkiets jernlov:
«Det er organisasjon som gir grunnlag for dominansen av de valgte over
velgerne, av de som har mandatene over de som har gitt dem mandat, av
delegatene over dem som de har fått delegasjon fra. Den som sier
organisasjon, sier samtidig oligarki.»5
Paradokset som Michels var opptatt av, var at demokratisering krevde en
stadig utvikling av organisasjoner som i neste omgang førte til en styrking av
basisen for et udemokratisk styre av noen få. Organisasjonsfolkene utviklet
egne interesser og målsettinger som ofte kom i motsetning til de som
organisasjonene opprinnelig skulle fremme. Organisasjonen ble middel for
lederne til å opprettholde sin egen maktstilling. Lederne hadde den beste
adgang til informasjon, de kontrollerte kommunikasjonskanalene og utviklet
en ekspertise som var medlemmenes overlegen. På den andre siden ville det,
ifølge Michels, være et autoritetsbehov og behov for intellektuell
avhengighet blant medlemmene i en organisasjon. Enheten i oligarkiet ble
sikret ved kontroll over rekrutteringen til lederstillinger. Ledersjiktet ble selvsupplerende og stabilt.
Når det gjelder norsk arbeiderbevegelse, har diskusjonen om fåmanns
velde først og fremst vært knyttet til Arbeiderpartiet. Historikeren Jens Arup
Seip spissformulerte i 1963 en rekke påstander om forholdet innad i
Arbeiderpartiet.6 Han stilte spørsmålet om hvordan det var mulig for
Arbeiderpartiet å beholde oppslutningen ved valg til tross for at partiet hadde
«tatt sine motstanderes program». Han forklarte dette ved at ledelsen hadde
tatt makten over bevegelsen og ved veksten av «et indre kontrollapparat ledet
av et generalsekretariat» som stålsetter partiet gjennom indre sensur (kontroll
for å hindre avvikende meningsdannelse innen partiet: parolesystem, dirigert
argumentasjon, kontroll ved valg av foredragsholdere, en raffinert møteteknikk og resolusjonspolitikk... ) og som foretar en omhyggelig avsiling før
folk slipper fram i tillitsmannsrekkene. En enhetlig ledelse med stor
kontinuitet gjorde massenes lojalitetsfølelse til «et bånd som medlemmene
har om livet og lederen i hånden.» Slik ble ifølge Seip «opprørsapparatet ...
styringsorgan, forbryteren... politi».
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Tidligere sekretær i Arbeiderpartiet, Ronald Bye, har gitt støtte til Seips
påstander:
«Oligarkiet er det egenrådige, selvrådende og selvrekrutterende lederskap
som hersker i organisasjoner i kraft av sine kunnskaper, kontroll med
kommunikasjonslinjene og monopol på opptrenet dyktighet. Det som
vekket og skremte meg var at 'oligarkiets jemlov' satte ord på noe jeg
kanskje hadde fornemmet en viss fare for i arbeiderbevegelsen, nemlig
etablering av et slags selvforsterkende og selvrekrutterende ledelsesmonopol.»7
Et fåtall ledere, åtte menn, kom til å styre Arbeiderpartiet de første tyve
etterkrigsårene slik tabell 2 viser.
Tabell 2: Det sentrale ledersjiktet i Arbeiderpartiet jra 20-årene til 70årene.8
medlem av
sentralstyret

andre sentrale posisjoner

Einar Gerhardsen
1897-1987

1923-25
1936-69 (35år)

partiformann 1945-65
statsminister 1955-65

Martin Tranmæl
1879-1967

1918-63 (45år)

redaktør Arbeiderbladet
1921-49
LO-sekretariatet
1920-25,
1927-46

Trygve Bratteli
1910-84

1945-83 (37år)

nestformann partiet 1945-65
15 år i regjering, 5 som
statsminister
parlamentarisk leder 1964-71

Halvard Lange
1902-70

1945-67 (22år)

utenriksminister 1946-65
Stortinget 1949-69

Haakon Lie
1905-

1945-69 (24år)

partisekretær 1945-69
formann Internasjonalt utvalg
1946-64

Qscar Torp
1893-1958

1923-58 (36år)

partiformann 1923-45
18 år i regjeringer, 4 som
statsminister

Konrad Nordahl
1897-1975

1945-65 (20år)

LO-formann 1939-65
Stortinget 1947-65

Olav Larssen
1894-1981

1949-63 (Mår)

redaktør
1949-63
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Arbeiderbladet

- Det var disse som fikk sitt syn gjennom når det var uenighet om partiets
politikk: i synet på utenrikspolitikken (NATO, Marshallhjelp, bindingen til
USA) såvel som i lønnspolitikken. Det var dette oligarkiet som ledet an i den
ideologiske og politiske høyreutviklingen i Arbeiderpartiet. Det ble en driv
kraft i partiets Europapolitikk fra begynnelsen av 1960-tallet, en politikk i
naturlig forlengelse av den politiske strategien den hadde ledet partiet inn på i
årene like etter krigen. Arbeiderpartiet er blitt stadig mindre en sosialistisk
massebevegelse, og mer og mer et apparat for rekruttering av folk til statsposisjoner, til regjering, til byråkratiene i kommunene, til toppstillinger i
statlige aksjeselskap og forvaltningsbedrifter eller hvor det nå måtte være at
makt utøves og administreres. Resultatet er at en sosialdemokratisk over
klasse har har tatt styringen med partiet. Denne utviklingen har Arbeider
partiet på dyktig vis klart å tilsløre for en stor del av velgerne ved en retorikk
preget av honnørord fra en radikal fortid.

SOSIALISTISK FOLKEPARTI SOM REAKSJON MOT UTVIK
LINGEN I ARBEIDERPARTIET
Da Sosialistisk Folkeparti ble stiftet i 1961, var det som resultat av
utviklingen i Arbeiderpartiet. Den viktigste politiske begrunnelsen for det
nye partiet var kritikken mot vestvendingen i Arbeiderpartiet. Den gjorde
Norge til et haleheng for USAs imperialisme. Men det nye partiet ønsket
også en ny organisasjonspraksis i arbeiderbevegelsen, «en fornyelse i norsk
politikk, mot meningstvang, ensretting og stagnasjon.» En av partiets
grunnleggere, Torolv Solheim, formulerte et nytt organisasjonsprinsipp: «ein
moralsk utvikla individualitet som grunnlag for all organisasjon».9 Dette var
en heller abstrakt formulering, men spørsmålet som ble stilt til debatt var
individets fremmedgjøring i arbeiderbevegelsen. Organisasjonspraksisen til
SF ble en negasjon av erfaringene i Arbeiderpartiet:
«Om Arbeiderpartiet var et autoritært byråkrati med liten takhøyde, ble
SF ved starten en liberal, løs sammenslutning, med meningers frihet og
mangfold, ingen eksklusjonsparagraf og rett til å danne fraksjoner. Det
var samtidig gjennomtrekk og skort på lojalitet til organisasjonen og på
effektivitet i praktisk politikk.»10
SFs oppgjør med organisasjonspraksisen i Arbeiderpartiet var i virkeligheten
et oppgjør med det som flere har kalt en «stalinistisk» tradisjon i arbeider
bevegelsen. Behovet for samling og enhet av arbeidsfolk krevde under
kastelse og disiplin av enkeltmedlemmer i organisasjonen. Kravet om
lojalitet til bevegelsen, var i praksis blitt et middel for organisasjonens ledere
til å bestemme over medlemmene.
Det er i dette historiske landskapet at Sosialistisk Venstreparti har sine
røtter, og det er i forhold til disse tradisjonene at en organisasjonsdebatt i SV
bør foregå.
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UTFORDRINGER FOR SV?
Vi har til nå diskutert tre store organisasjonsproblemer slik de har aktualisert
seg i den sosialistiske bevegelsen. To er «interne», oligarkiproblemet og
spørsmålet om individuell frihet; ett er «eksternt», faren for å bli innlemmet i
den staten man hadde som mål å forandre. Hvor aktuelle er disse
utfordringene for SV i dag?

Sosialisme og individets selvrealisering
Partiorganisasjonen er et middel til å fremme politiske mål på kort og lang
sikt. Hvis den skal fremme en politisk visjon, må den selv være et forsøk på å
virkeliggjøre visjonen.
SVs visjoner om et nytt og bedre samfunn finnes uttrykt i innledningen til
partiets prinsipprogram:
«Sosialistisk Venstreparti vil forandre verden. Vi ønsker et sosialistisk
samfunn bygget på andre interesser og verdier og andre behov enn de
kapitalismen fremmer: Vi ser ulikheten i levekår øke i Norge i stedet for å
minske. Vi ser at forskjellene mellom den rike og den fattige verden blir
større. Vi ser at et lite mindretall i verden forbruker mesteparten av
ressursene. Vi ser at natur- og ressursgrunnlaget trues av en kortsynt,
hensynsløs utnyttelse framfor ei forvaltning som tar miljøhensyn. SVs
visjon er at kapitalisme og uhemma markedskrefter erstattes av
solidaritet, rettferdig fordeling, miljøhensyn og utvida økonomisk og
politisk demokrati.»
Kan vi oppnå dette uten å bygge på Torolv Solheims prinsipp om «ein
moralsk utvikla individualitet som grunnlag for all organisasjon»? Ikke hvis
man mener at sosialister er individualister, og at individets selvrealisering er
sosialistenes mål. Å hevde at individets selvrealisering er en kommunistisk
utopi, er god marxisme, ifølge Karl Marx:
«... i det kommunistiske samfunn, hvor ingen har et eksklusivt
virksomhetsområde, men kan utdanne seg i hvilken retning han vil,
regulerer samfunnet den allmenne produksjon og gjør det nettopp derved
mulig for meg å gjøre noe i dag og noe annet i morgen, å drive jakt om
morgenen, å fiske om ettermiddagen, å stelle fe om kvelden, og etter
måltidet å kritisere så meget jeg lyster - uten at jeg noengang blir jeger,
fisker, gjeter eller kritiker.»11
Vansken er imidlertid at enkeltindividet er et sosialt vesen som best kan
utfolde seg og realisere seg selv gjennom relasjoner til andre.
Vi er sosiale dyr, og kollektivene er viktige som rammebetingelse for et
godt liv. Fordi det sosialistiske prosjektet har forutsatt kollektive handlinger
og organisasjon, har målet ofte helliget midler som har ført til
undertrykkelse. Enkeltindividet har blitt undertrykt og underkastet
kollektivets diktat, slik dette er blitt bestemt av despotiske ledere. Vi kan
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oppsummere et dilemma: sosialisters langsiktige mål må virkeliggjøres ved
enkeltindividenes frigjøring i sosiale kollektiver.

Bevegelsenes parti
SV er i dag ikke i ledelsen for noen massebevegelse med kraft til på
avgjørende vis å påvirke historiens gang. Bør partiet ha som mål å skape og
bli en del av en sosialistisk massebevegelse etter modell av Arbeiderpartiet i
1930-årene? Eller er massebevegelsenes tid et historisk tilbakelagt stadium, i
en tid der massemediene overtar som stadig viktigere agenter for
mobilisering eller passivisering av folk? Er politikk i massemedienes tid blitt
partiledernes sak, og bør det i tilfelle være slik?
Det er vanskelig å se at det gamle sosialistiske prinsippet om at folks
frigjøring må være folkets egen sak, er blitt uaktuelt. Har i tilfelle vår tid
fostret ledertyper som kan erstatte massenes engasjerte deltakelse? Det er vel
neppe noen som vil argumentere for et slikt syn. Men i praksis kan det synes
som om det er en slik filosofi som virker. Oppgaven må være å gjøre SV til
en bevegelse, eller kanskje rettere, gjenreise SV som bevegelsenes parti:
partiet som ungdom, anti-imperialister, kvinner, miljøaktivister m.v. vil se
som en sentral arena for politisk aktivitet.
Da denne målsettingen ble uttrykt fra SV-landsmøtets talerstol i 1995,
repliserte en av partiets stortingsrepresentanter at «ja, men herregud, hvor er
bevegelsene? Vi strever hele tiden for å få kontakt med disse bevegelsene i
vårt arbeid på Stortinget. Men de glimrer ofte med sitt fravær». Denne
beskrivelsen av virkeligheten kan ha mye for seg. Kanskje er vi inne i en tid
da aktivismen er på et lavmål. Kanskje er vi inne i en tid der memiesker som
ønsker å gjøre noe politisk bare 'blir frustrert av det politiske liv slik det
fungerer i dag, at vi har å gjøre med en alminnelig tilstand av fremmed
gjøring og apati. Valgundersøkelser viser at velgernes lojalitet til «sine»
partier aldri har vært lavere enn i dag. Valgdeltakelsen er synkende. Men er
ikke verden full av utfordringer som bare kan håndteres dersom masser av
politisk bevisste og radikale mennesker tar skjeen i sine hender? EU~
avstemningen i 1994 var vel en utmerket illustrasjon på at en ond sirkel av
apati kan brytes. Tildels frigjort fra partienes styring utfoldet et «stort
demokrati» seg og avviste samfunnselitenes politikk. Aldri har valg
deltakelsen vært høyere. 89% av de stemmeberettigede deltok.
Når SV i dag er mangelfullt som bevegelsenes parti, slik det i langt større
grad var på 1970-tallet, kan det da også skyldes at partiet gjennom sin praksis
har utviklet et ideologisk avvik, at partiet har mistet det sosialistiske
perspektivet på massebevegelsene og forestillingen om historien som
«massenes verk»?
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Er SV blitt en del av den «statspolitiske makt»?
Når SV rundt omkring i landet har gått tilbake som bevegelsenes parti, kan
det ha sammenheng med at partiet har gjort det godt ved valg. Ved
kommunevalget i 1991 fikk partiet 11,6% av stemmene, godt over en
fordobling i forhold til forrige kommunevalg (5,5%). Antall valgte
representanter økte fra 590 til 1275! Regner vi med vararepresentanter og
SVere som fikk kommunale verv i tillegg, kan vi regne med at 3-4000 SVere
ble kommunalpolitikere. Denne veksten stod ikke i noe forhold til
utviklingen i partiorganisasjonen. De fleste aktivistiske medlemmene kan vi
regne med ble opptatt med (lokale) statsoppgaver. I to lokallag i Hordaland
med
rundt
20
betalende
medlemmer,
fikk
SV
10
kommunestyrerepresentanter.
Hvem var det da igjen til å drive
partiorganisasjonsarbeid, fagforeningsarbeid, Nei til EU-arbeid? Et bra valg,
men førte det til at den statspolitiske makt erobret sosialistene på bekostning
av massebevegelsene?
Det har vært et grunntema i norsk politikk i hundre og femti år at
«sentrum» har stått mot «periferi». Sentrum var vært assosiert med maktens
sentrum, det økonomiske, ideologiske og politiske sentrum i landet som har
vært hovedstaden. Statens sentrum har vært Oslo, med sosial basis på byens
vestkant. Stadig har periferibevegelser opponert mot sentrums dominans og
styre. Folkeavstemningene om EU i 1972 og 1994 var klare uttrykk for
denne type motsetningsforhold i norsk politisk historie. Motsetning mellom
sentrum og periferi går ofte tvers igjennom organisasjoner og parti. Også i
SV? La oss se på noen valgtall.
Tilbakegangen for SV fra kommunevalget i 1991 til stortingsvalget i
1993 var klart ujevnt fordelt. I Oslo og Akershus mistet SV 44% av
stemmene, men bare 15% i landet forøvrig. På landsbasis mistet SV rundt
10% av stemmene til Senterpartiet, sannsynligvis fordi EU-motstandeme
ikke hadde tillit nok til SVs ledelse i det spørsmålet. Men i Oslo mistet SV
stemmer særlig til RV og til Arbeiderpartiet. Dette kan ha flere forklaringer.
Kan en årsak være en politisk høyreutvikling i Oslo SV som skyldes at partiet
her ble «ansvarliggjort» og «erobret» av Oslo-byråkratiet, som partiet tok
ansvar for sammen med Arbeiderpartiet? Det er viktig å stille spørsmålet
lidenskapsløst.
Ved EU-avstemningen i november 1994 stemte 81% av SV-velgeme på
landsbasis nei til medlemsskap, 19% stemte ja. Men i Oslo og Akershus var
ja-stemmegivningen blant SV-eme hele 31%, mot bare 10% i kystfylkene fra
Hordaland til Finmark. Vi vet også at de mest markante tilhengerne av EU
innad i SV fantes i Oslo-området, til forskjell fra for eksempel Bergen der
tilhengere i SV var helt usynlige, og der nei-siden fikk en framgang på 8%.
Debatten om prinsipprogrammet og partiledelsen foran landsmøtet i 1995
tydet på at det fantes en sterkere «Solheim-fløy» i Oslo-området enn andre
steder, og en «opposisjon» mot denne fløyen med klar forankring utenfor
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Osloområdet. I partiets sentralstyre var motstanden mot at en utvidet
kapitalisme-kritikk skulle med i den nye prinsipprogrammet overveldende.
Landsmøtet viste en klart annen tendens. Sentralledelsen var ikke bare Oslodominert, men sikkert også Oslo-vest-dominert.
Dette trekkes ikke fram for å mistenkeliggjøre Oslo-SVeres motiver, men
for å påpeke noe som er en faktisk tendens, en strukturell forskjell, som må
ha en forklaring. Og mitt spørsmål er altså: Er det nærheten til maktens
korridorer, til «sentrum» og staten i hovedstaden, til det sosiale grunnlaget
for «sentrumsmakten» - og en tilsvarende avstand mellom velgere og valgte
- som kan ha bidratt til å gjøre partiet mer konformt her?
Sosialisering og disiplinering er prosesser som vi ofte blir offer for når vi
blir deltakere i tunge offentlige institusjoner. De dominerende eller rådende
forestillingene, den konvensjonelle visdommen, slår inn i oss sterkere jo
nærmere de etablerte autoritetene vi befinner oss. Heller ikke SVere står
utenfor samfunnsmessige prosesser som disse.

OHgarkiske tendenser i SV?
Michels formulerte sin «jemlov». Den var svært pessimistisk med hensyn til
utviklingen av en demokratisk sosialisme. Selv om vi ikke deler hans dystre
spådommer, må vi medgi at de historiske erfaringene har vært dårlige. De har
vært så dårlige at det ikke er noen grunn til ikke å ta dem alvorlig og ha dem
som utgangspunkt for organisasjonsarbeidet i SV. Problemet rammer all
organisasjon, og det er skjebnesvangert for sosialistiske partier som har
massemobilisering og massedemokrati som mål og visjon. Et inntrykk som
flere har, er at det indre partilivet i SV har forfalt. Mangel på «store»
politiske og ideologiske debatter kan ha bidratt sitt til at medlemstallet har
gått tilbake. Prinsipprogramdebatten foran landsmøtet i 1995 var en stor
debatt og munnet ut i en klar anti-kapitalistisk programprofil. Men antikapitalismen har i ettertid vært så godt som fraværende i partilederens
agitasjon og propaganda.
Da blir det lett oppfattet som munnsvær når den samme partilederen
argumenterer for demokrati som «overideologi». Partidemokrati er noe som
først vil fremstå som noe virkelig gjennom daglig og konkret praksis i
organisasjonen. Dette er ikke en argumentasjon for at en partileder bør slutte
å skrive politiske debattbøker med en bredere offentlighet som adresse. Slikt
har det vært for lite av fra SVs side. Ledere må ha armslag til å ta
beslutninger og ha rom for å gjøre feilvurderinger. Men holdningen bør være
at viktige spørsmål bør drøftes på så mange nivåer som mulig i
organisasjonen. Demokrati er et spørsmål om sinnelag, det er et spørsmål om
man grunnleggende sett har tillit til at «vanlige medlemmer» kan ha noe
viktig å bidra med.
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HVA MÅ GJØRES?
Situasjonen for SVs partiorganisasjon er ikke akutt, men kritisk. Men de siste
årenes utvilsomme forsøk på å nyorientere partiet ideologisk og politisk,12
haf også avdekket alvorlige svakheter. Den største hindringen for utviklingen
av SV som en livlig og demokratisk massebevegelse, kan synes å være
tendensen til at partiet er i ferd med å bli oppslukt av staten gjennom alle de
offentlige vervene som gode valgresultat har gitt partiet. Dette har svekket
partiets evne til å arbeide utenfor den dagsorden som settes av Storting,
fylkesting og kommunestyrer, I lys av Arbeiderpartiets historiske skjebne bør
disse tendensene være et varsko for noen og enhver.
Partiorganisasjonen må bygges i forhold til de oppgaver den skal løse. I
så måte stiller SVs programmer og visjoner store krav. Hvis partiet fortsatt
skal bygge på tanken om at folkets frigjøring bare kan være folkets eget verk,
blir oppgaven for partibyggingen mobilisering og demokrati. De henger nøye
sammen, slik de motsatte fenomenene fåmannsvelde og statsintegrasjon
henger sammen.
Demokrati forutsetter at de som kommer i lederposisjoner virkelig tror på
og er overbevist om at de langsiktige målsettingene ikke kan nås uten at
masser av folk deltar. For at demokrati skal kunne fungere, er det også
nødvendig å ha prosedyrer som sikrer demokratiske relasjoner mellom
ledere og de som blir ledet.
Politikken må utvikles gjennom prosesser der masser av folk har reelle
muligheter til å delta. Uten at et grunnplan er ett med politikken gjennom at
det har vært med å utvikle den, vil allverdens velmente og velformulerte
programmer bli mer eller mindre slag i løse luften. Dette innebærer også at
diskusjonen om politikken må gå kontinuerlig, det må studeres og diskuteres.
Dør diskusjonen om politikken, dør partiet. Striden foran landsmøtet i 1995
var sannsynligvis noe av det viktigste og mest positive som har skjedd på
lang tid med tanke på vitalisering av partiorganisasjonen. Den form for strid
er i all hovedsak et sunnhetstegn for et parti. Den viser at folk lever i partiet.
Uryddigheten i diskusjonen må for en stor del tilskrives mangel på inn
arbeidede demokratiske prosedyrer og praksis. Dels må den tilskrives den
rolle som massemedia får lov til å spille i forhold til indre prosesser i partiet.
Det må vedtektsfestes klarere prosedyrer for saksbehandling. Hvilke
saker skal bestemmes på grunnplanet, hvilke saker kan og bør henholdsvis
sentralstyret og landsstyret behandle, hvilke saker bør Stortingsgruppen
konferere med partiet om, hvilke spørsmål kan en partileder avgjøre, osv.
Her vil det alltid være nødvendig med skjønn. Det har vært hevdet at SVs
landsstyre ikke har vært et reelt besluttende organ de siste årene, blant annet
fordi det er dårlig med sakspapirer, at sakspapirer kommer sent eller
overhodet ikke før viktige diskusjoner. Det kan skyldes slurv eller
manipulasjon. Uansett vil slik praksis være undergravende for demokratiet og
tjene fremveksten av et styre av de få.
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Det vil alltid være meningsdivergenser i et parti. Diskusjoner om politikk,
taktikk og strategi er livsnerven i et parti. Det må sikres at ulike syn fritt får
komme til uttrykk. Derfor bør ledelsen på alle nivåer gjenspeile ulike
tendenser, det bør være mangfold i partiet. Sentralstyret som satt fram til siste
landsmøte synes ikke å ha vært særlig representativt for meningsbrytningene
i medlemspartiet. Mens bare ett av 13 sentralstyremedlemmer stod på
mindretallsdissensen fra prinsipprogramkomiteen, gjorde et flertall av
delegatene på landsmøtet det. Valgresultatet fra 1993 viser at knapt 1/5 av
velgerne til SV bor i Oslo og Akershus. Men størsteparten av partiets ledelse
bor eller virker i hovedstaden. Slik sett kan ledelsen være for lite
representativ for landspartiet. Og dette kan ikke kompenseres dersom
landsstyret i praksis ikke har en sterk og ledende funksjon i forhold til
sentralstyret i partiet. Med dagens avanserte kommunikasjonsteknologi burde
det forøvrig heller ikke være umulig å få et sentralstyre med medlemmer
spredt ut over det ganske land til å fungere på en økonomisk rimelig måte,
Ettersom det alltid vil være slik at valgte politiske representanter også vil
være opptatt av egne motiver som karriere, berømmelse osv., bør det være
klare regler for hvor lenge man bør sitte i valgte tillitsverv. Det er ingen rett å
bli gjenvalgt.
Indirekte representasjon er et kjennetegn ved det norske politiske
systemet. Det vil si at representanter velges for flere år om gangen, Deres
mandat kan ikke trekkes tilbake i løpet av en valgperiode slik vi kan tenke
oss det ved ulike former for direkte representasjon (som man forsøkte å
tillempe under Pariskommunen i 1870). Derfor er det viktig å sikre at
representanter har et løpende og tett forhold til de som representeres. Det er
lett å forsvinne i maktens korridorer og glemme at folkets frigjøring bare kan
være folkets eget verk. Enhver representant, i kommunestyrer, Storting og
partiledelse bør ha sitt grunnplan av folk som man hele tiden pleier
forbindelsene til, deltar sammen med i diskusjoner, aksjoner osv. Dette
grunnplanet bør løpende trekkes med i viktige beslutninger som angår dem
og som skal fattes på vegne av dem. Det bør være en minst like viktig
oppgave for en stortingsrepresentant å jobbe i forhold til massebevegelser
som i parlamentskomiteer, Nå har sikkert SVs stortingsrepresentanter og
valgte og parlamentarikere på lavere nivå bedre kontakt med politiske
bevegelser utenfor Stortinget enn de fleste politikerne i andre partier. Men
har partiets medlemmer generelt sett tilstrekkelig forståelse for denne
livsviktige forbindelsen slik at arbeidet i parlamentene skal gi størst mulig
uttelling? Og er partiets folkevalgte godt nok rustet til å motstå den synlige
og usynlige disiplineringen de blir utsatt for i maktens korridorer?
Partiorganisasjonen utenom parlamentsgruppene bør ha avsatt krefter til å
prioritere det utenomparlamentariske arbeidet og arbeidet med selve parti
organisasjonen. Det må ikke bli vanntette skott mellom arbeidet i
parlamentene og arbeidet i partiorganisasjonen forøvrig. Det er i de utenom -
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parlamentariske miljøene at partiet vil finne grunnlaget for å utvikle en god
politikk for folk flest, og fra disse miljøene kan partiet rekruttere mye
medlemmer.
Massemedias påvirkning av politiske prosesser innad i partiet må
begrenses. Dersom landsmøter og årsmøter skal bli reellt politikkutformende,
må disse forsamlingene ha arbeidsro fra pågående journalister som først og
fremst er ute etter godt stoff for å fremme sine mediers markedsverdi.
Dersom ikke folk fritt kan si sin mening som landsmøtedelegater i frykt for å
bli forvrengt av media og beskyldt for illojalitet av sine egne fordi man blottstiller uenighet overfor omverdenen, da fungerer ikke landsmøtene som verk
steder for politisk utvikling.
Den internasjonale sosialistiske becvegelsens kanskje største begrensninger, og nederlag, kan føres tilbake til en manglende forståelse for demo
kratiets nødvendighet i egne rekker og undervurdering av den disipiinerende
og innebygde styrken i den statsorganismen man har ønsket å erobre. For å
unngå at SV gjentar en bedrøvelig historie, må parolen stilles om å gjenreise
Sosialistisk Venstreparti som bevegelsenes parti. Det er en veldig oppgave.
Men historien til Arbeiderpartiet og dets utvikling bør være skriften på
veggen for SV.
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