SV PÅ SOTTESENG?
Til leserne 1
Om dette heftet: SV på sotteseng? 3
Per Maurseth: Venstresosialismens bølgeganger
Anders Todal Jenssen: Om å misforstå egen medgang og
motgang 33
En samtale med Finn Gustavsen 42
Hans Ebbing: SV 1996 - mellom opposisjonsbevegelse og
kongemiddag 50
Torstein Hjellum: Sosialistisk massebevegelse eller
statsadministrasjon? 77

Anders Ekeland og Vegard Nore: Byrådssamarbeidet i
Oslo - suksess eller selvutslettelse? 120
Knut H. Sørensen: På jakt etter den politisk korrekte PC
- Om mulighetene for en radikal teknologipolitikk 139
Arne Overrein: Norsk venstresosialisme og SVs identitet 168
Om bidragsyterne 207

VARDØGER 23 96
- september 1996 -

Vardøger spenner over et vidt felt av temaer, med spesiell vekt på
politisk økonomi. Tidsskriftet fastholder et udogmatisk, kritiskmarxistisk - og dermed kapitalismekritisk - perspektiv med vekt på
empirisk funderte analyser. Dets viktigste oppgave er å formidle
samfunnsanalyser og dokumentasjoner for å bidra til avklaring av
spørsmål som er vesentlige for den sosialistiske bevegelsen.
Vardøger kommer ut uregelmessig, når utgiverne har stoff de mener er
verdt å publisere, med inntil to numre i året.
Redaksjon: Einar Belsom, Hans Ebbing, Olav Fagerlid, Anders Todal
Jenssen, Lars Mjøset, Arne Overrein, Rune Skarstein, Knut H. Sørensen.
Redaksjonsråd: Martin N. Bernsen, Anders Ekeland, Narve Fulsås,
Marit Bergum Hansen, Kjell J. Havnevik, Sjur Kasa, Arnulf Kolstad,
Elin Kvande, Kristen Nordhaug, Øystein Rottem, Rune Sakslind, Inger
Johanne Sand, Dag Seierstad, Hanne Svarstad, Hallvard Tjelmeland,
Knut Venneslan, Knut Ågotnes.
Ansv. redaktør for dette nr.: Anders Todal Jenssen
Tidsskriftets adresse: Postboks 5629, Sentrum
7001 Trondheim
Vardøger koster i abonnement kr. 60,- pr. hefte. For biblioteker og
andre institusjoner er abonnementsprisen kr. 70,-.
Vardøger betales ved mottakelsen av hvert nummer over
postgiro nr. 0813 3223674, eller over
bankgiro nr. 4200.28.05876
Tekster i Vardøger må ikke ettertrykkes uten redaksjonens tillatelse,
eller tillatelse fra forfatteren.

ISSN 0333-0877

TIL LESERNE

Helt siden starten har Vardøger vært et kollektivt prosjekt selv om det har
vært eid av initiativtakeren, Rune Skarstein. Denne ordningen har fungert
godt for alle oss som har arbeidet med tidsskriftet. Men først og fremst fordi
Rune Skarstein ønsket det, og dessuten fordi vi mener at det gir et riktigere
bilde av de faktiske forhold i redaksjonen, ble Vardøger i januar 1995 gjort
om til en privat stiftelse. Ved opprettelsen av stiftelsen ble det gjort noen
mindre endringer i tidsskriftets vedtekter, som derfor er trykket i det etter
følgende.
Neppe noe annet tidsskrift i Skandinavia er så fullstendig basert på
redaksjonsmedlemmenes egeninnsats. På dette grunnlaget har Vardøger vært
holdt i gang i snart 27 år uten å motta en eneste krone i offentlig støtte. (To
søknader til Kulturrådet er blitt avslått. Derimot har mange abonnenter vist
stor sjenerøsitet.) Slik har vi tenkt å fortsette; for de mange som kjøper
Vardøger, er en bekreftelse på at norsk venstreside trenger et slikt tidsskrift.
Redaksjonen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN VARDØGER
vedtatt 23. februar 1995
-

Den private stiftelsen Vardøger, opprettet av Rune Skarstein, har som
formål å utgi tidsskriftet Vardøger.

-

Ved opprettelsen den 2. januar 1995 er stiftelsens egenkapital kr. 60.933.
Kapitalens sammensetning er som angitt i meldingsbrev til Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag, datert 23,02.95.

-

Vardøger spenner over et vidt felt av temaer, med spesiell vekt på politisk
økonomi. Tidsskriftet fastholder et udogmatisk, kritisk-marxistisk - og
dermed kapitalismekritisk - perspektiv med vekt på empirisk funderte
analyser. Dets viktigste oppgave er å formidle samfunnsanalyser og doku
mentasjoner for å bidra til avklaring av spørsmål som er vesentlige for
den sosialistiske bevegelsen.

-

Vardøger er en uavhengig stiftelse og et uavhengig tidsskrift, som ikke er
knyttet til noe parti, organisasjon eller institusjon.

-

Redaksjonen i Vardøger er stiftelsens styre. Styret konstituerer seg selv.
Redaksjonen teller minst seks og maksimalt ti medlemmer. Redaksjonens
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arbeidsutvalg, som står for den daglige driften av tidsskriftet, har minst
tre medlemmer. Redaksjonen oppnevner selv sine medlemmer.
I alle prinsipielle redaksjonelle spørsmål som gjelder tidsskriftets linje og
innhold, skal beslutninger fattes av hele redaksjonen. Beslutninger om
rekruttering av nye redaksjonsmedlemmer eller endringer i tidsskriftets
redaksjonelle linje, krever 2/3 flertall i redaksjonen. Avstemning kan skje
ved frammøte eller skriftlig pr. brev/fax.
I tillegg til redaksjonen har Vardøger et redaksjonsråd med inntil 20 med
lemmer. Medlemmer av rådet oppnevnes av redaksjonen. Rådet har råd
givende myndighet overfor redaksjonen og skal gi nødvendige impulser
til arbeidet med Vardøger.
Medlemmer av rådet kan ta opp alle sider ved Vardøgers virksomhet. En
viktig oppgave er å fremme forslag om tema for nye numre og eventuelt
ta del i redigeringen. De lokale redaksjonsmedlemmene skal holde møter
med rådsmedlemmene med rimelige mellomrom. Lokale redaksjonsmed
lemmer plikter å informere rådsmedlemmene om alle vesentlige saker
vedrørende Vardøger. De lokale redaksjonsmedlemmene har ansvaret for
at rådsgrappene fungerer.
Med jevne mellomrom samles hele redaksjonen og rådet til et Vardøgerseminar der tema for fremtidige numre tas opp til diskusjon. På disse
seminarene skai også mer allmenne spørsmål som gjelder driften av tids
skriftet, diskuteres.
Med minst 2/3 flertall kan redaksjonen vedta endringer av disse ved
tektene og eventuell nedleggelse av tidsskriftet. I tilfelle Vardøger blir
nedlagt, skal redaksjonen bestemme hva egenkapitalen skal brukes til før
stiftelsen blir oppløst.

OM DETTE HEFTET: SV PÅ SOTTESENG?

Det overordnede målet med dette nummeret av Vardøger er å beskrive
tilstanden i Sosialistisk Venstreparti, diagnostisere tilstanden og å drøfte
motsetningene og dilemmaene i SVs posisjon. Det er vår overbevisning at
mange har oversett, undervurdert og misforstått SVs problemer. Problemene
har både en strategisk, en ideologisk og en organisatorisk side. Det
strategiske problemet er kanskje lettest å få øye på. SV opptrer overfor
Arbeiderpartiet som en forsmådd frier: i det ene øyeblikket ydmyker og
innynder SV seg for i det neste øyeblikket å rase over at den utkåme
foretrekker andre beilere. Tydeligere kan vel ikke noe parti demonstrere sin
avmakt. Forholdet til Arbeiderpartiet har alltid vært problematisk for SV.
Dagens strategi er åpenbart feilslått. Spørsmålet er hvorfor den er feilslått.
Mange oppfatter dagens Norge som avideologisert. Etter vår mening er
det langt mer riktig å si at den ideologiske ensrettingen ikke har vært sterkere
siden 1950-tallet. Markedsliberale og konservative ideer har fått et gjennom
slag i samfunnsdebatten de færreste ville trodd var mulig for 20 år siden. Den
ideologiske nyorienteringen i Arbeiderpartiet er en viktig del av denne
prosessen. SV har ikke forsøkt å utnytte det ideologiske «tomrommet» til
venstre, snarere tvert om. Partiets ideologiske profil har blitt tonet ned til
fordel for «sterke» utspill i enkeltsaker. SV og tidligere SF har alltid vært
sterkt profilert på enkeltsaker. Det nye ligger i at partiets ideologiske
fundament - partiets «sjel», om en vil - ikke så tydelig kommer til uttrykk
gjennom de sakene partiet reiser. Selv blant partimedlemmene synes det å
herske usikkerhet om hva som utgjør partiets ideologiske plattform. Parti
programmene har ikke bare blitt stadig vagere, de har også mistet sin
funksjon som ledetråd for partiets praktiske politikk. En må spørre: hvorfor
skulle det vanlige medlem eller kommunestyrerepresentant ta partipro
grammet på alvor når partilederen ikke gjør det?
SV har aldri vært sterkt organisatorisk. Partiets organisajonsgrad (andelen
av partiets velgere som er medlemmer av partiet) har alltid vært blant de
laveste. Organisasjonen har vært preget av betydelig gjennomtrekk og en lite
forpliktende arbeidsstil. Denne tendensen har blitt forsterket de siste årene.
Medlemstallet har gått nedover (Se Ebbings bidrag i dette Vardøger), mye
tyder på at aktiviteten i organisasjonen er svakere enn på lenge, og SV har selv etter valgnederlaget i 1995 - de minst lojale velgerne av noe norsk parti,
Fremskrittspartiet inkludert. (I en meningsmåling utført for NRK i april 1996
sa 21% av de som som sa de ville stemme SV, at de stemmer SV i mangel av
et bedre alternativ. Det er den høyeste andelen for noe parti. Bare 9% sier de
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liker SV «meget godt». Det er det svakeste resultatet i undersøkelsen.)
Mange medlemmer er passive, frustrerte og trolig på vei ut av politisk arbeid.
Vi håper bidragene i dette nummeret av Vardøger vil bidra til en riktigere
analyse av dagens SV i en kritisk periode for partiet. Dels er det på tide å
oppsummere modemiseringseksperimentet, dels vil vi reise tvil om en del av
de vedtatte «sannheter» om SV. Vi har ønsket å belyse SVs situasjon fra
ulike perspektiver. Vi har derfor invitert bidragsyterne til å vurdere ulike
sider av SVs situasjon på fritt grunnlag. Bidragene kan derfor ikke leses som
en enhetlig analyse. (Bidragsyterne har heller ikke lest hverandres bidrag.) I
sum tror vi likevel bidragene i dette nummeret av Vardøger vil tegne et
riktigere og mer oppdatert bilde av SV enn tidligere framstillinger.
Per Maursetk beskriver de lange linjene i SFs og SVs historie med vekt
på de motsetningene innen Arbeiderpartiet som bidro til å forme det nye
partiets «sjel» - ikke bare i form av standpunkter og programmer, men også i
form av en særegen partikultur. Anders Todal Jenssen drøfter hvordan feil
tolkninger av SVs historiske erfaringer har bidratt til å skape handlings
lammelsen i dagens partiledelse.
Vi har bedt Finn Gustavsen vurdere noen av de grunnleggende
dilemmaene i SVs strategiske situasjon, blant annet forholdet til
Arbeiderpartiet - foruten SVs ideologiske nyorientering. Vi håper dette
bidraget vil få flere av partiveteranene «ned fra gjerdet». Synspunktene blir
presentert i form av et intervju Vardøger gjorde med Finn Gustavsen våren
1996.
Torstein Hjellum diskuterer den indre utviklingen i Arbeiderpartiet og SV
i lys av en av de klassiske tesene i politisk sosiologi: «oligarkiets jemlov»: at
enhver organisasjon etterhvert vil bli dominert av en liten lederklikk uansett
hvor egalitær organisasjonens ideologi måtte være. Hans Ebbing drøfter også
SVs indre liv, nærmere bestemt partikulturen (eller muligens mangelen på
kultur), slik han har observert den fra SVs landsstyre. Sammen gir de to
bidragene et innsiktsfullt bilde av hvorfor aggregeringen av politiske
holdninger i en organisasjon blir systematisk skjev.
EU-striden ble, overraskende for mange, en vanskelig periode for SV.
Dag Seierstad drøfter SVs rolle i EU-striden. Han legger vekt på å prøve å
vise hvordan tvetydigheter fra SVs side ble utnyttet av ja-avisene i et forsøk
på å splitte nei-siden, og hvordan dette forsterket eksisterende spenninger
innad i SV. Hvis Seierstads analyse er korrekt, impliserer det at SV er ute av
stand til å korrigere det bildet mediene tegner av partiet, selv overfor sine
egne medlemmer og sympatisører.
Den politiske utviklingen i Oslo har flere ganger blitt oppfattet som et
«laboratorium» for utprøving av rikspolitiske samarbeidskonstellasjoner.
Vegard Nore og Anders Ekeland evaluerer byrådssamarbeidet mellom SV og
Arbeiderpartiet mellom 1991 og 1995 i lys av Oslo SVs ambisjoner og
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eksperimentets rikspolitiske betydning. De presenterer et mer nyansert bilde
av dette samarbeidet enn det som preget SV i årene 1993-95.
Knut H. Sørensen og Arne Overrein drøfter i to artikler viktige sider ved
den ideologiske nyorienteringen i SV. Et viktig trekk ved SVs fornyelse er
den nesegruse beundringen for informasjonsteknologi rettet mot massekonsumpsjon paret med uklare forestillinger om «styring» av denne tekno
logien. Sørensen drøfter mulighetene og farene for selvmotsigelser i en
sosialistisk teknologipolitikk. Et annet interessant trekk ved den ideologiske
nyorienteringen er det brennende ønsket om å være «på parti med framtida».
Konfliktene innad i SV har dermed blitt tolket som en motsetning mellom
«fornyere» og «bakstrevere». Overrein vurderer dette bildet gjennom en
sammenlikning av Erik Solheims bok Den store samtalen og SF/SVs
«gamle» plattform: «Den tredje vei».
Redaksjonen
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Per Maurseth

VENSTRESOSIALISMENS BØLGEGANGER

Det er en kjent sak at politiske partier og bevegelser svinger. Politikken
svinger, og oppslutningen svinger. I sterk forenkling kan de politiske
svingene beskrives i en venstre-høyre-skaia, og like forenklet kan svingende
oppslutning beskrives ved enkle mål for totaloppslutning fra velgere og i
medlemstall.
Sammenhengene mellom slike svingninger - i politikk og i oppslutning er ikke klare og entydige. De fortolkes også forskjellig og gir opphav til indre
konflikter i parti og bevegelse. Dette er både velkjent og viktig.
De synligste svingningene er de korte, de fra valg til valg eller fra lands
møte til landsmøte. De ultrakorte svingningene, slik de trer frem i de måned
lige meningsmålinger og blir løpende kommentert i media som virkninger av
utspill, stemmegivning eller avsløringer, skal jeg her se bort fra. Jeg vil heller
knytte de korte svingninger til en drøfting av de lange, de som spiller seg ut
gjennom tiår og generasjoner. Også de kan, sterkt forenklet, beskrives
henholdsvis langs en politisk venstre-høyre-skaia eller ved enkle mål for
totaloppslutning. Forståelsen av de korte svingningene til høyre eller venstre
vil bli viktig påvirket av om de kruser en langtidssvingning til høyre eller
venstre. På samme måte er fremgang eller tilbakeslag ved et valg av ulik vekt
om de skjer under en langtidstrend av fremgang eller tilbakegang. Det gjør
forskjell for forståelsen av Venstres tilbakekomst på Stortinget om linjen til
Sponheim trekkes fra Dørum eller fra Johan Sverdrup. Når vi snakker om
arbeiderbevegelse eller venstrebevegelse kan det være klokt å legge et
hundreårsperspektiv til grunn.
Likevel er det SV denne artikkelen skal handle om, SV i oppslutning og i
politikk, SV som del av arbeiderbevegelsen i Norge.

OPPSLUTNING
La oss trekke linjen tilbake til Sosialistisk Folkeparti fra 1961 og se raskt på
noen svingninger i oppslutning om den venstrebevegelsen som først ble til
SF og senere til SV. Det politiske innholdet og de politiske svingningene skal
jeg ta opp etterpå.
Grovt sett tegner oppslutningen om SF/SV tre bølger av litt forskjellig
lengde. Den første går fra starten i 1961 med et valgresultat på 2,4% til en
topp fra mars til august 1968 med over 7% på Gallup og deretter et brått fall
til bunn-noteringer på meningsmålinger i 1970 på 2,5% og et årsgjennomsnitt
på 2,8. Den andre bølgen gav en rask stigning til gammelt toppnivå i 1971
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med over 7% i månedene fra september til desember. Og stigningen ble
konsolidert i 1972 til et årsgjennomsnitt på 6,3% mot 5,5 i 1971. Sosialistisk
Valgforbund av SF, NKP, AIK og uavhengige sosialister fortsatte
fremgangen. Stortingsvalget 1973 gav 11,2% av stemmene og 16 represen
tanter, og på meningsmålingene steg oppslutningen i 1974 til et årsgjennom
snitt på 12% og en toppnotering på 13,5% i desember. Så sank bølgen enda
en gang forbløffende raskt. En første bunn på 5,1 ble nådd i november 1975,
en ny i desember 1976 på 3,6% og en siste i desember 1977 på 3,2%.
Stortingsvalget i 1977 gav SV 4,2% av stemmene og to mandater. Menings
målingenes årsgjennomsnitt holdt seg på fireprosentnivået i 1978, 1979 og
1980, men et omslag inntrådte i slutten av 1980 med 6,7% i november og
desember mot et minimum på 3,7% i februar. Valgresultatene fra 1979 til
1987 var svakt og jevnt stigende fra 4,1 til 5,7%. SV var, som Hanna
Kvanmo sa med tanke både på velgernes frafall og stillingen på Stortinget, på
vandring i skyggenes dal. Ikke i ett av de syv valgårene fra 1975 til 1987
nådde SV opp til SFs beste resultat på 6% fra 1965. Men etter 1979 gikk det
likevel oppover, og i 1989 til 1991 toppet den tredje bølgen seg med
valgresultater på 10,1 ved stortingsvalget og 12,2 ved fylkestingsvalgene.
MMI-målingen i mai 1993 viste 17,2% for SV. Det var toppen, og fallet ble
bratt. Stortingsvalget samme år gav SV 7,9% og fylkestingsvalget 1995
6,1%, og dette har også også vært gjennomsnittstallet for SV gjennom første
halvår 1996 på MMIs målinger.
Her er tre bølger med store utslag. I sum gir de et bilde av et parti eller en
bevegelse med påfallende stor ustabilitet, større enn vanlig blant norske
partier, selv i en periode preget av «velgere på vandring» for å låne Henry
Valens treffende uttrykk. Her er tre bølger, tre topper, tre bølgedaler. Den
første viser en jevn og langvarig stigning mot toppen, de to andre en rask og
nesten eksplosiv vekst. De to første har et raskt og dramatisk fall fra toppen,
den siste har en lengre og rundere topp, men også den falt i et bratt stup. Den
første bølgen har en kortvarig bunn og en rask innhenting. Den andre bølgen
blir liggende i årevis i en bølgedal med bare tredjedelen av toppnivået. Om
den tredje bølgedalen kan ennå intet sikkert sies. Vi vet ikke om bunnen er
nådd, og vi vet ikke om eller når en stigning vil komme. En siste kommentar
til det kvantitative kan være et trøstens ord til de trofaste: Hver ny bølge har
høyere topp og høyere bunn enn den forrige. Det kan med velvilje tolkes slik
at langtidslinjen i oppslutningen om SV inntil nå er stigende, tross alt.
Likevel, SV har i dag etter mer enn tyve år en oppslutning som ikke er
større enn den SF nådde i 1965 etter fire år. Høyeste MMI-resultat for SV
hittil i 1996 (7,3%) er svakere enn SF greide på egen hånd sommeren 1968
(7,5) og høsten 1971 (7,9).
SF og SV har alltid definert seg som del av norsk arbeiderbevegelse. La
oss så tilføye at til venstre for SF stod den gang et NKP med omtrent
halvannen prosent og til høyre et Arbeiderparti med mellom 42 og 45%
7

oppslutning, mens SV i dag er flankert av et RV med en snau prosent og et
Arbeiderparti som svinger mellom 35 og 40%, og som ved de to siste
stortingsvalg har ligget under eller jevnt med sitt valgresultat fra 1927,
Målt ved velgeroppslutning ved stortingsvalg kan vi skjelne tre langtidsmønstre for den politiske arbeiderbevegelse i Norge:
(1) I et hundreårsperspektiv vokste tilslutningen nesten uavbrutt frem til
1945 da arbeiderpartiene (DNA og NKP) for første gang fikk mer enn halv
parten av stemmene til sammen. Med en svakt synkende tendens beholdt
arbeiderpartiene samlet (DNA, NKP, SF) veigerflertallet til og med 1969.
Siden har veigerflertallet stemt borgerlig. Ved de to siste stortingsvalg har
samlet stemmeprosent for arbeiderpartiene ligget under 46.
(2) DNA har gjennom alle brytninger og splittelser holdt stillingen som
det overlegent største arbeiderparti. Det nådde toppen i sin velgertilslutning i
1957 med over 48%. Fra 1933 til 1969 hadde det aldri under 40% opp
slutning. Fra 1973 har det fått over 40% ved to av seks stortingsvalg og under
35 ved ett.
(3) Bare ved tre stortingsvalg etter krigen har et parti til venstre for
Arbeiderpartiet oppnådd over 10% av stemmene, NKP i 1945 (11,9) og SV i
1973 (11,2) og 1989(10,1).
Vi kan kanskje si at velgerne har bekreftet et SV-potensiale i nærhet av
15%. Dette er det håpefulle. Men bekreftelsene har kommet som blaff, og SV
har aldri klart å knytte sine velgere varig til partiet. Hva kommer det av, og
hva kan gjøres? Dette er utfordringen som SV igjen og igjen har møtt og vil
møte. Den reiser spørsmål om politikk og om organisasjon, om standpunkter
og fremgangsmåter, om ideologi og kultur i partiet.

POLITIKK
Jeg vil knytte bølgegangene i oppslutning til bølgeganger i partiet og dets
politikk. Med partiet mener jeg her både SF og SV. De to første bølgedaler -•
fra 1968 til 1971 og fra 1975 til 1980 - hadde sammenheng med venstredreininger i partiet, den siste fra 1993 med en høyredreining. Jeg er ikke
blind for at viktige årsaker ligger utenfor partiet, i hendinger og
endringsprosesser utenfor partiets kontroll. Men politikk dreier seg også om
hvordan et parti forholder seg til slike endringen Likevel nøyer jeg meg med
å si at bølgedalene «har sammenheng med», og ikke at de skyldes, partiets
politiske svingninger.
La oss igjen begynne med starten av Sosialistisk Folkeparti i 1961. I
utgangspunktet var det deler av venstreopposisjonen i Arbeiderpartiet som
utgjorde kjernen i SF. Det var en opposisjon som med litt forskjellige
utgangspunkter reagerte mot Arbeiderpartiets raske bevegelse mot høyre bort
fra gamle standpunkter. SF kom til som en kombinert utbryting fra og
utkastelse av Arbeiderpartiet. To akutte hendelser i 1961 utløste parti
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dannelsen. Den ene var Arbeiderpartiiedelsens aksjon mot den indre
opposisjon som kulminerte med eksklusjoner av de mest fremtredende
medarbeidere i ukeavisen Orientering. Arbeiderpartiets landsmøte i april
stadfestet eksklusjonene. Den andre hendelsen var at det samme landsmøtet
omgjorde det kategoriske vedtaket fra 1957 mot enhver plassering av
atomvåpen i Norge og satte døren på gløtt, som det ble sagt.
For å skjønne hva slags parti SF var og hva det stod for, må først noe sies
om Arbeiderpartiets bevegelse mot høyre. De eldre som husker, får
unnskylde hvis de synes det som nå følger er forterpet og for langt. Men jeg
skriver også for dem som er for unge til å huske disse ting. Flertallet av mine
stemmeberettigede landsmenn nå er født i NATO. Jeg er også klar over at det
jeg skriver kan virke ensidig. Det er med hensikt. Jeg vil prøve å få frem
hovedlinjer i de standpunkter og holdninger og det engasjement som til slutt
ble utkrystallisert i Sosialistisk Folkeparti.

Arbeiderpartiets høyresvingning
Krigen hadde skjøvet hele det politiske spektrum til venstre, i Norge som i
resten av Europa. De borgerlige partiene gjorde en betydelig venstrejustering
ved sin tilslutning til Fellesprogrammet. Men velgerne stemte mer radikalt
og arbeiderpartiene hadde fremgang på radikaliserte programmer. Sosialisme
ble satt på dagsorden som et nært mål.
«Vi står i dag i den stilling at Det norske Arbeiderpartis store mål
gjennom alle år: et sosialistisk Norge - dette må! kan vi gjennomføre på
folkestyrets grunn gjennom de midler som forfatningen og lovene gir oss»,
het det i DNAs valgprogram.
De eneste som i denne situasjon beveget seg mot høyre, var
kommunistene. De stod nå frem «som et ikke-revolusjonært demokratisk
parti med ... en fredelig overgang til sosialismen som partiets politikk».1
Det er viktig å huske at det satt to kommunister i Gerhardsens samlings
regjering i 1945. Det er viktig å huske at DNA og NKP forhandlet om full
partisamling sommeren 1945, og at det var nådd full enighet om det forente
partiets politiske program før forhandlingene skar seg på organisatoriske
uoverensstemmelser og brøt sammen i utskjelling og mismot. Selv om mange
i Arbeiderpartiets ledende krets var lettet over bruddet og aldri ønsket at
samlingen skulle lykkes, er det kommunistene som må bære hovedansvaret
for fiaskoen, og hvis ansvaret lå i Norge, var det først og frémst Peder
Furubotns.
Trass i sammenbruddet for partisamlingen hadde tanken om en
folkefrontregjering sammen med NKP, Venstre og Kristelig Folkeparti
betydelig støtte i Arbeiderpartiets landsstyre etter stortingsvalget 1945 som
alternativ til en ren Arbeiderpartiregjering. Statsminister og partiformann
Gerhardsen «hellet til en slik løsning», men «kapitulerte til sist», og selv om
9

Gerhardsen til slutt ba om enstemmighet for en ren arbeiderpartiregjering,
stemte 5 av 33 landsstyremedlemmer mot.2
Likevel regnet NKP seg med sin sterke stortingsgruppe ikke som et
opposisjonsparti, men som en del av Arbeiderpartiets regjeringsgrunnlag til
langt ut i 1947. Og statsminister Gerhardsen gjorde det samme da han i
finansdebatten høsten 1946 svarte på borgerlige anklager om at regjeringen
forberedte en sosialistisk omdanning: At DNA og NKP var sosialistiske
partier som arbeidet for en sosialistisk samfunnsordning, var da ikke en
hemmelighet for noen, heller ikke for det velgerflertall som stemte på de to
partiene i 1945.3
Etterkrigsradikalismen varte kort. I hundreårsperspektiv kan den kanskje
sees som en liten venstresving på den lange trend mot høyre fira midten av
1920-årene som avløste den like lange trend mot venstre fra like etter 1900.
Men for det som siden har skjedd, er de første etterkrigsårenes politiske
venstresving av stor betydning.
Den kalde krigen endret fra 1947 på en avgjørende måte arbeider
bevegelsens stilling, innad i bevegelsen og utad mot de borgerlige og mot
verden. Kommunistpartiet gikk igjen mot venstre og inntok gamle posisjoner.
Arbeiderpartiet gikk mot høyre.
Marshailhjelpen ble til OEEC med frilisting og gradvis oppgivelse av
kontroll over utenrikshandel med dypere og dypere innlemming i inter
nasjonal markedsøkonomi. Atlanterhavspakten bie til NATO med en dypere
og dypere innlemming i en militærallianse med kapitalistiske og imperia
listiske stormakter.
Programposter om sosialisering ble ikke gjennomført, og sosialiseringskrav fra fagforbund og ungdomsbevegelse ble skubbet til side. Redskaper og
vilje til planøkonomisk styring ble svekket.
Det var en snuoperasjon av historisk rekkevidde som ble foretatt, og den
foregikk under sterke indre brytningen Motstanden var sterk. På et tidlig
stadium var halve regjeringen og flertallet i stortingsgruppen motstandere av
å slutte Norge til Atlanterhavspakten. Men en sterk høyrefløy greide først å
vinne den sentrale sentrumsgruppering og dernest å pulverisere og redusere
venstregruppene til avmakt. Den kalde krigen, utviklingen i Øst-Europa og
frykten for sovjetkommunismen var avgjørende forutsetninger for at den
kunne gjennomføres så raskt og effektivt. Men det må også legges til at den
nye politikk var vellykket. Det ble vekst og velstand for det brede folk, og
det ble overbevisende valgseire som sikret flertall for uavbrutt
regjeringsmakt for Arbeiderpartiet til utpå 1960-tallet.
Snuoperasjonen var altså rask, vellykket og omfattende. Sammenlign
Arbeiderpartiets programfanfare fra 1945 med Johan Nygaardsvolds bitre
resignasjon da han i 1949 eller 1950 ble bedt om å tale første mai og
angivelig begrunnet sitt avslag slik: «Hva skulle jeg vel snakke om?
Sosialismen er jo ikke lenger gangbar mynt.»
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Som statsminister trakk Nygaardsvold i 1938 tilbake et forslag om en
fondslov for næringslivet. Han ledet en mindretallsregjering som måtte falle
om den satte hardt mot hardt mot en samlet borgerlig opposisjon i denne
saken. Men han formidlet også en klar erkjennelse av hva tilbaketoget
innebar: regjeringen hadde kommet i skade for å «røre ved kapitalismens
krone og ved kapitalismens buk, ved dens maktstilling og dens økonomiske
interesser».
I 1953 gjorde Gerhardsens regjering et tilbaketog av større rekkevidde i
saken om varige pris- og rasjonaliseringslover. Men hans regjering hadde et
trygt stortingsflertall. Den kunne, uten fare for å bli felt, fått vedtatt de lov
forslagene som uten tvil ville truet kapitalismens både buk og krone. Likevel
gav den opp fremstøtet bg la stor møye i å benekte at det i det hele tatt var et
tilbaketog. Ikke desto mindre: «Standpunkt som partiet forsvara med glød om
våren, var oppgjevne om hausten», som Berge Furre har skrevet.4
Snuoperasjonen hadde også som følge eller forutsetning en stadig skjerpet
kamp mot alt som stod til venstre for den nye hovedkurs. Først gjaldt det
kommunistene fra 1947-48. Ennå i mars 1947 møtte en kampanje i Arbeider
bladet for å brennemerke kommunistene som en potensiell femtekolonne så
sterk motstand i partipresse og stortingsgruppe at Tranmæl ble påført et
sviende nederlag.5 Men med Gerhardsens Kråkerøytale i februar 1948 ble
kamp mot kommunistene utropt til nasjonal hovedoppgave: «Det som kan
true det norske folkets frihet og demokrati - det er den fare som Kommunist
partiet til enhver tid representerer. Den viktigste oppgaven i kampen for
Norges selvstendighet, for demokratiet og rettssikkerheten er å redusere
Kommunistpartiet og kommunistenes innflytelse mest mulig.»
Fra 1949 gjaldt det også i stigende grad å isolere, kneble og bekjempe den
indre ikke-kommunistiske venstreopposisjon i parti og fagbevegelse.
Arbeiderpressen ble lukket for avvikende meninger og for uønsket
informasjon. Beredskapslover ble vedtatt, og overvåking kraftig bygget ut.
Lundkommisjonens innstilling har avslørt et omfang og en varighet av
politisk overvåking og registrering og en samrøring av stat og parti i denne
virksomheten som langt overtreffer det vi den gang mente å vite. Vår
statsminister sa nylig at ingen har vondt av å bli registrert, og hennes uttalelse
ble møtt med allmenn avsky. Vel og bra, men saken har også en annen side.
Det er ikke bare noen tusen kvinner og menn som er ofre, det er hele
samfunnet. For bare å røre en liten flik av saken: Når en stat gjør det til en
politioppgave å registrere som suspekte noen få utvalgte, men lovlige partiers
listekandidater ved kommunevalg, da skjer det en forgiftning av demokratiet.
Det ble også ført arrestasjonslister, klare til bruk hvis beredskapslovene
skulle tre i kraft. Hvem og hvor mange kom på de listene, og hva skulle til
for å havne der?
Vil giften bli renset ut? Vil vi få full oppklaring? Vil noen bli stilt til
ansvar? For noen har politisk ansvar for at dette kom i gang, og statsråder og
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regjeringer fra mange partier har ansvar for at dette fortsatte gjennom flere
tiår. En eller to syndebukker er ikke nok. Det er et helt system i en hel epoke
det gjelder.
Godt hjulpet av sin norske variant av mccarthyisme befestet Arbeider
partiet sin politiske høyredreining, med både parti og fagbevegelse under
solid kontroll. Likevel fantes en opposisjon med større bredde enn den selv
var klar over. To episoder kan illustrere dette.
Den første er saken om forlengning av den militære tjenestetid under
Torps regjering i 1954. Både i grunnorganisasjonene og i stortingsgruppen
var det flertall mot, og bare ved et indre kabinettspørsmål i gruppen greide
Torp å få opposisjonslederen Olav Meisdalshagen til å vike unna.
Den andre episoden er det såkalte påskeopprøret i 1958. Det var på tale å
la Vest-Tyskland få atomvåpen. Sosialistisk Studentlag i Oslo, den gang
tilsluttet AUF, vedtok en resolusjon med krav om at Norge om nødvendig
skulle legge ned veto mot dette i NATOs råd. Fire stortingsmenn fra
Arbeiderpartiet og fire kjente klubbformenn i Oslo sluttet seg først til
resolusjonen. Deretter gikk det et skred. I løpet av få dager hadde flertallet av
Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter og klubber og fagforeninger som til
sammen utgjorde flertallet av LOs medlemmer, sluttet seg til resolusjonen.
Påskeaften ble den offentliggjort, og vakte stor sensasjon. Viktig for opp
slutningen var at den var formet som en støtte til Einar Gerhardsens
avspenningstale på NATO-tøppmøtet i desember og til sosialdemokratene i
Vest-Tyskland, som ennå stod i forbitret kamp mot Adenauer-regjeringens
og amerikanernes atømøpprastingslmje.
Det viktige ved disse to episodene var først og fremst at de til alles
forbauselse viste at oppslutningen om Arbeiderpartiets kurs i utenriks- og
forsvarspolitikken var så svak og så vaklende og den latente opposisjon så
omfattende. Dette fikk to følger. Den opposisjonsgruppe som hadde samlet
seg rundt bladet Orientering fra 1952, og den beslektede opposisjon som fra
1955 hadde ledelsen i Sosialistisk Studentlag, ble knyttet tettere sammen og
fikk mere mot, større optimisme, større selvtillit og fortsatte sitt arbeid med
større besluttsomhet. På den annen side ble det viktigere for Arbeiderpartiledelsen å gripe inn mot denne opposisjonen før den fikk truende
dimensjoner.
Motsetningene ble skjerpet. I 1959 ble Sosialistisk Studentlag i Oslo
ekskludert av AUF. Det førte momentant til at laget opplevde en voldsom
medlemstilvekst og til at det kunne stiftes et Sosialistisk Studentforbund med
lag ved de andre lærestedene også. I 1961 kom så eksklusjonene mot
Orientering, som det siste halve år hadde gått over fra ijortendaglige
åttesiders til ukentlige utgivelser med seksten sider og med et fordoblet
opplag.
Under denne utvikling ble muligheten av å stifte et nytt sosialistisk parti
et diskusjonstema. Det ville likevel ikke ha skjedd på dette tidspunkt, om
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ikke Arbeiderpartiets landsmøte i april med Einar Gerhardsens uttrykk hadde
«tuklet med» atomparagrafen.6
Det er galt å si at det var venstreopposisjonen i Arbeiderpartiet som brøt
ut og dannet Sosialistisk Folkeparti i 1961. Det var bare en liten del av
venstrefløyen som startet det nye partiet, engasjert, handlekraftig og
målbevisst, men likevel en marginal minoritet av den del av Arbeiderpartiet
som utgjorde tyngden av de venstreopposisjonelle. Ingen stortings
representant brøt ut, og det har vekt at helsedirektør Karl Evang, som var
Orienteringskretsens fremste og mest kjente personlighet, ble stående i
Arbeiderpartiet og gikk god for landsmøtets nye vedtak i atomsaken. De som
først stod frem for offentligheten med en annonse for en mulig partidannelse,
var politisk ukjente og ubeskrevne og med yrker som ikke knyttet dem
innlysende til arbeiderbevegelsen: en professor, en forfatter, en forskningsstipendiat. Med nye og uprøvde kandidater nådde det nye partiet likevel opp
og vant to mandater ved stortingsvalget fem måneder etter stiftelsen.
Så kan vi vende tilbake til spørsmålet om hva slags parti SF var. Hva stod
det for, i grunnsyn og i praktisk politikk?

Sosialistisk Folkeparti
De viktigste kildene som tegner SFs politiske profil, er stiftelseserklæringen
fra landskonferansen i april 1961, stortingsvalgprogrammet fra det første
landsmøtet to måneder senere og prinsipprogrammet som ble vedtatt på
landsmøtet i 1962. En samlet utgave av disse tre dokumentene ble utgitt i
mars 1963 i et lite hefte med tittel Fornyelse i norsk politikk, som var ett av
partiets hovedslagord fra starten. I heftet var også artikler av Finn Gustavsen
og Knut Løfsnes om SFs oppgaver. Det har fortsatt, vil jeg mene, ikke bare
historisk interesse å vende tilbake til disse tekstene.
Fra første stund fortettet SF sitt politiske budskap i tre hovedslagord:
Fornyelse i norsk politikk - Fred og sosialisme - Det tredje alternativ. Slik
disse slagordene ble forstått i partiet, var de tett forbundet som variasjoner
over det samme tema.
Alliansefrihet og avrusting og en aktiv fredspolitikk bygget på FNpaktens prinsipper, kamp mot blokkpolitikken og atomvåpentrusselen og full
støtte til kolonifolkenes kamp for frihet og uavhengighet var
fredskomponenten i det tredje alternativ. En demokratisk sosialisme var den
sosialistiske komponenten. I prinsipprogrammet stod dette:
«Det er nødvendig med et tredje alternativ i arbeiderbevegelsen fordi
både DNA og NKP har sviktet i kampen for et sosialistisk Norge. Mens
DNA avskriver sosialismen og fører en borgerlig reformpolitikk,
aksepterer NKP ukritisk metoder, paroler og retningslinjer utarbeidet for
andre land og andre forhold. Begge partiers politikk bestemmes i høy
grad av deres forhold til maktblokkene i Vest og Øst. SF har trådt inn i

13

norsk politikk for å skape fornyelse på grunnlag av de sosialistiske ideene
og norsk virkelighet.»
SFs tredje standpunkt utfordret til begge sider og ble følgelig forkastet og
forkjetret fra begge sider. Det møtte både latterliggjøring for naivitet og
mistenkeliggjøring for kryptokommunisme eller kryptokapitalisme. Og
avvisningen gikk den første tiden helt inn i SFs toppledelse. Sommeren 1962
gikk partiets nestformann Ellef Hansen ut av sentralstyret med en offentlig
begrunnet avstandtagen fra det tredje standpunkt. Han bygget sitt syn på
«Marxismen og Leninismen» og på teorien om at det bare fins to leire, «den
sosialistiske med Sovjetunionen i spissen og den kapitalistiske leir med USA
i spissen. Det finnes ikke noe tredje standpunkt i politikken. Er vi for
sosialisme må vi støtte oss til den sosialistiske leir, som intemasjonalister
gjør vi det.»7 Men Ellef Hansen gikk ut, og partilandsmøtet i november
befestet det tredje standpunkt som et helhetssyn både i utenrikspolitikk og
innenrikspolitikk:
«I dag er det menneskenes viktigste oppgave å sikre en fredelig
sameksistens som tjerner den akutte fare for krig. ... Gjennom Vestens
overgang til sosialistiske demokratier og Østblokkens demokratisering
kan kampen mellom to sosiale systemer bli avløst av samarbeid mellom
nasjoner som kan stake ut sin egen vei til framtidas sosialistiske felles
skap.»
I den politiske situasjon rundt 1960 var det klart at det å etablere et
selvstendig politisk alternativ i arbeiderbevegelsen bygget på det tredje
standpunkt, det var en fornyende handling. Slik sett var slagordet om
fornyelse i norsk politikk meningsfylt og adekvat. Likevel var SF i sin
tenkning og sitt idegrunnlag forankret i en lang tradisjon i arbeider
bevegelsen.
I trontaledebatten høsten 1961 la Finn Gustavsen frem SFs politikk i et
bredt anlagt og skarpt og klart formet innlegg. Trygve Bull meldte seg som
den første til replikkordskiftet og hadde denne observasjon av hvilken
tradisjon SF representerte:
«Jeg har bare lyst til å si at bortsett fra den ytterliggående pasifistiske
tendens og bortsett fra parolen om øyeblikkelig utmelding av den
militærallianse som vårt land har funnet det nødvendig hittil iallfall å stå
i, inneholdt talerens foredrag ikke annet enn gamle gode sosialistiske
synspunkter, som jeg for min del bare vil beklage ikke befinner seg innen
Det norske Arbeiderpartis ramme. (Munterhet.) Jeg vet ikke om munter
heten i forsamlingen skyldes at man synes jeg tar for hardt i, men jeg kan
nærmere presisere det ved å si at det er ikke Det norske Arbeiderpartis
revolusjonære eller kommunistiske fortid jeg her tenker på - den jeg selv
og statsministeren har tatt del i - det er Det norske Arbeiderpartis gamle
sosialdemokratiske fortid jeg tenker på som ble rullet opp for meg i det
innlegg som vi hørte av hr. Gustavsen her.»8
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Trygve Bull var en klok og skarpsindig iakttager, og historisk sett har han i
hovedsaken rett. Hans innlegg var selvfølgelig en provokasjon rettet innad
mot hans eget parti, men det var også en provokasjon mot SF. Dette er viktig
å understreke. Verken i Arbeiderpartiets eller i SFs politiske retorikk var
sosialdemokrati et honnørord i disse årene. Sosialisme var ennå et honnørord
for Arbeiderpartiet i programmer, til indre bruk og helst ved festlige
anledninger. Dette var med på å gi mening til den retoriske gjenganger i SFs
agitasjon i de første årene: «det er sosialistisk flertall på Stortinget, hvis
Arbeiderpartiet vil». Mer gangbar og respektabel i DNA var formelen
demokratisk sosialisme, men først etter 1980 kom Arbeiderpartiet til å vedstå
seg betegnelsen sosialdemokrati som sitt offisielle identitetsmerke. For SF
var sosialisme det selvfølgelige varemerke fra første stund, presisert som
venstresosialisme når en klarere markering trengtes. Begge partier stod her
en i en språkbrukstradisjon fra mellomkrigstiden da sosialdemokrati betegnet
arbeiderbevegelsens høyrefløy, i Norge som internasjonalt. For SF stod
henholdsvis sosialdemokrati og kommunisme som de blindgater for arbeider»
bevegelsen som det tredje standpunkt skulle vise veien ut av.9
I hovedsaken hadde Trygve Bull rett. SFs venstresosialisme i 1960-årene
skiller seg ikke prinsipielt fra den politikk Arbeiderpartiet forfektet under
sosialdemokratisk ledelse i årene opp til 1918, og programmene til Norges
Sosialdemokratiske Arbeiderparti fra 1920-årene kunne på mange punkter
nesten ord for ord ha trådt i stedet for SFs programmer på 1960-tallet uten å
endre meningen.10
Men i sitt innledende forbehold tok Trygve Bull feil. Fra 1906 til 1930årene var avrusting programfestet i Det norske Arbeiderparti. Det gjaldt også
det sosialdemokratiske partiet i dets seksårige tilværelse 1921-27, og antimilitarisme i arbeiderbevegelsen i pasifistisk og nøytralistisk forstand stod
ingen steder sterkere enn blant de egentlige sosialdemokrater.11 Om denne
tradisjonen ble svekket gjennom førkrigsår og krigsår, levde den likevel
videre som en grunnholdning hos mange, og gir en viktig del av forklaringen
på at motstanden mot Arbeiderpartiets NATO-politikk var så sterk blant
gamle sosialdemokrater både i og utenfor Stortinget. Når SF hevdet at i
atom- og vannstoffbombenes tid kan ingen form for militært forsvar gi vårt
land trygghet, og at en aktiv fredspolitikk etter SFs oppskrift ville bygge opp
et moralsk og politisk forsvar mer verdifullt enn det militære, var partiet på
linje med en lang tradisjon i norsk arbeiderbevegelse. Og det samme gjaldt
slagordet om «forsvarsmillionene til fremskritt». I Ny Tid, Arbeiderpartiets
avis i Trondheim, fant for eksempel leserne i 1908 den samme tankegang
uttrykt slik under tittelen «Vort militære forsvar. Dets latterlighet og dets
farlighet»:
«La forargelsen bibringe folk den forstaaelse, at det er baade dumt og
farlig for vort lille land at ha et militært forsvar. Dumt fordi vi øder
kræfter og penger paa noget som vi ikke har gavn av, og som bare
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demoraliserer. Farlig fordi indbilningen om et saadant forsvars nytte kan
lede vort folk og tvinge de ledende mænd ind paa en eventyrpolitik.
Skal vi bevare vor nationale kultur, maaa vi til enhver tid føre en politik
som udelukker muligheten av krig. Og vi maa reise et forsvar som er
værdifuldere og tryggere end det militære. Vi har pegt paa det saa ofte:
Det arbeidende folks intemationale forstaaelse og solidaritet og en
ffemtrædende plads i nationemes kulturliv.
For det militære forsvar er farlig - for os selv - men for ingen anden.»12
Helt fra starten gikk SF inn for hel og full støtte til «kolonifolkenes kamp for
frihet og uavhengighet» (stiftelseserklæringen og arbeidsprogrammet 1961),
for å bekjempe «ny-kolonialismen i alle dens former», for solidaritet med de
nye nasjonene i kampen for «politisk, økonomisk, sosial og kulturell
frigjøring» og utviklingsbistand «med respekt for disse nasjoners sjølråderett
på alle områden) (prinsipprogrammet 1962).
EEC-saken, senere EF og nå EU, ble varm i 1961 da England om
sommeren søkte medlemskap, og den danske regjering øyeblikkelig fulgte i
Englands spor. Men SF var tidligere ute og tok alt i arbeidsprogrammet fra
juni et klart standpunkt:
«Tilslutning til det europeiske fellesmarked vil være et slag mot vår
nasjonale suverenitet. Sysselsettingen, våre sosiale vinninger og vår
levestandard trues. Vår konsesjonslovgivning og vårt utbygde lovverk for
fisk og jordbruksnæring vil bli illusorisk og landet prisgitt utenlandske
kapitalkonsemer. SF vil derfor bekjempe norsk tilslutning til felles
markedet og liknende regionale handelsblokker.»
Da valgkampen startet om høsten var Englands og Danmarks stilling klar,
men i Norge ville de gamle partiene ha stortingsvalget overstått før de tok
stilling. SF var det eneste partiet som gjorde EF-saken til hovedtema i sin
valgkamp.
Både støtten til den tredje verdens nasjonale frigjøringsbevegelser og
avvisningen av overnasjonalitet på Roma-traktatens grunn, var programfestet
i SF alt i 1961. I begge dimensjoner var nasjonal sjølråderett og suverenitet
en klart uttalt verdinorm. I prinsipprogrammet fra 1962 ble forholdet mellom
det internasjonale og det nasjonale utdypet i et eget kapittel. Det fortjener å
bli gjengitt i sin helhet og å bli grundig lest:
«Kjærligheten til heim, natur, tradisjoner og språk er dypt forankret i
menneskene, og er med og gir trygghet og sjølrespekt. Nasjonalstaten,
som er sprunget ut av dette, vil - så langt vi kan se - danne grunnlaget
for menneskenes større organisasjon. SF vil verne om de nasjonale
verdier og den nasjonale kultur og gjøre den tilgjengelig for hele folket.
Også det moderne industrisamfunn må gi plass for disse verdier.
De som konstruerer en motsetning mellom sunn nasjonalkjensle og
arbeiderbevegelsens internasjonale solidaritet, står fjernt fra begge
begrep. Det internasjonale samarbeidet må bygge på det enkelte folks
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sjølråderett.
Uten
denne
trygge
grunn
kan
internasjonale
samarbeidsorganisasjoner lett bli redskaper for imperialistiske
stormaktsinteresser.
Vi kan ikke godkjenne regionale organer med ovemasjonal myndighet
som diskriminerer andre folk eller grupper av folk, eller blir brukt som
redskaper i den kalde krigen. Slike organer er ikke i samsvar med
arbeiderbevegelsens internasjonalisme og folkenes sjølråderett. I stedet
for regionale økonomiske og militære blokker rettet mot andre land og
folk, vil SF arbeide for å skape internasjonale organ som kan sikre
avrustning og fred. Vi vil gå aktivt inn for internasjonal økonomisk
planlegging i FNs regi som kan bidra til å gi alle folk del i den
produksjonsøkning teknikken og vitenskapen gjør mulig.»
Også dette var et standpunkt med dype røtter i arbeiderbevegelsen. Forholdet
mellom klasse og nasjon og mellom det nasjonale og det internasjonale
hadde en lang og kontroversiell fortid i arbeiderbevegelsens idehistorie. Den
formel SF fant frem til i 1962, kan vi også finne igjen som en rød tråd i den
sosialdemokratiske arven.13
Den samme forankring går igjen når det gjelder demokratiet. Bruddlinjen
mellom sosialdemokratene og Arbeiderpartiet rundt 1920 gikk nettopp der.
Sosialdemokratene insisterte på at sosialismen måtte bæres frem av et folke
flertall gjennom det politiske demokrati. Arbeiderpartiet programfestet
proletariatets diktatur, og ennå så sent som i 1933 kunne partiformann Oscar
Torp på landsmøtet tale om «dette for oss fiktive begrepet demokratiet». SF
stod fra første stund uten forbehold på det politiske demokrati,
flerpartisystem og parlamentarisme som grunnlag for det utvidede demokrati
en sosialistisk samfunnsordning skulle innebære. Men samtidig var SF også
fra første stund på det rene med at folket som velgerfolk ikke var nok.
Aktive, sterke og besluttsomme folkelige organisasjoner var nødvendige for
å bære sosialismen frem.14 Det tyske skjellsordet «nur-parlamentarisch» var
aldri en treffende karakteristikk hverken av SF eller av 1920-årenes
sosialdemokrater.
I 1960-årenes politiske kontekst kunne SF med rette hevde at det stod for
en fornyelse i norsk politikk. Men samtidig var denne fornyelsen dypt
tradisjonell i gammeldags sosialdemokratisk forstand.
Trygve Bulls klarsynte diagnose ble av flere grunner ikke akseptert fra
noen av sidene. Over ordet sosialdemokrati lå på denne tid en dåm av
gammelmodig respektabilitet. SF ville fremtre ungt og radikalt, og Arbeider
partiet ville ikke for noen pris forbinde SF med respektabilitet. SFere skulle
oppfattes som uansvarlige halvkommunister, velegnet for mistenkeliggjøring
og overvåking som nasjonalt og sikkerhetspolitisk upålitelige elementer. For
å skjønne hvor treffsikker Bulls observasjon var, måtte man dessuten kjenne
bevegelsens historie. Men SF var for ung til å kjenne den, og Arbeiderpartiet
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hadde i årevis strevd for å glemme og fortegne en fortid det ikke lenger ville
vedkjenne seg.15
SF klarte å befeste seg som alternativ i norsk arbeiderbevegelse. Partiet
styrket sin organisasjon og økte sin tilslutning ved valg og på menings
målinger. Et lite tilbakeslag inntrådte etter Kings Bay-krisen i 1963 da SF
gjorde det uhørte å være med på å felle en «arbeiderregjering». I stormen
som fulgte, laget Arbeiderpartiet enhetsfront med kommunistene med
folkemøte på Youngstorget hvor Einar Gerhardsen og Reidar Larsen
opptrådte sammen. Glemte slagord ble hentet frem og pusset opp. SF var
klasseforrædere og «ved- og vannbærere for reaksjonen». Men stormen ble
kortvarig. Arbeiderpartiet «nødlandet på SFs program», som Orientering
skrev, og dannet ny regjering på en radikalisert regjeringserklæring etter tre
uker. SFs fremgang fortsatte i langsomt tempo: 6% ved stortingsvalget i
1965, og 7% på Gallup ble passert i 1967. Gjennom disse årene var SF også
ved sin oppslutning et arbeiderparti. Som valgforskerne har påvist hadde SF
et relativt like stort flertall av arbeidervelgere som DNA og NKP. Det
prinsipielle grunnlag som var lagt fra starten, stod fast, men i den konkrete
utforming kom nye ting til. Viktigst var vel at SF i 1967 med Ottar Brox som
drivkraft og inspirasjonskilde og etter heftig debatt fikk en ny distrikts
politikk. Det var en politisk vending som kan jevnføres med vedtagelsen av
Arbeiderpartiets jordprogram i 1902 og det sosialistiske valgskred i Troms i
1903.

Nyradikalisme eller gjenreisning?
SF var del av en bredere bevegelse. Protestbevegelsen mot atomvåpen fira
1960 var bred og tverrpolitisk og en viktig forutsetning for
SFs
gjennombrudd. Også Fellesmarkedsmotstanden ble fra 1961 bygget tverr
politisk opp. Pax forlag (dannet i 1964) ble den radikale fredsbevegelsens
pioner for den billige politiske debattbok. Selv pessimisten Sigurd Evensmo
som gjennom 1950-årene så oppgaven for Orientering «å holde åpen en råk i
isødet» ble grepet av den nye offensive holdning på venstrefløyen og skrev
da 1961 gikk mot slutten: «I framtiden kommer 1961 til å stå som
innledningen til et nytt avsnitt i norsk politikk og samfunnsliv. ... En
grunnleggende forandring som har skjedd, er i all enkelhet den at selve folket
i dette landet er kommet i bevegelse etter en lang årrekke i politisk
passivitet.»16
Det var en stigende venstrebølge gjennom 1960-årene. To artikkel
samlinger fra 1967 satte seg fore å presentere den, begge med ordet ny
radikalisme i tittelen. På Gyldendal gav Torild Skard ut Ny radikalisme i
Norge, på Pax laget Kjell Cordtsen Blodflekkene på veien. Norsk ny
radikalisme fra Johan Borgen til Georg Johannesen. Nyradikalisme var en
velvalgt og treffende betegnelse, men også i en viktig forstand villedende.
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1960-årenes radikalisme var på mange måter ny både i innhold og uttrykk og
også ny ved at det var en ung generasjon som først og fremst bar den frem og
gav den form. Kjell Cordtsen la vekt på at den hadde tyngdepunkt i en
etterkrigsgenerasjon som «var brakt ned til et nullpunkt og der skulle bygge
opp en ny eksistens for en hel menneskehet og seg selv». I Torild Skards
antologi skrev Finn Gustavsen: «Det var den utenrikspolitiske utviklingen
som først og fremst satte i gang de radikale strømninger i Norge etter krigen.
Både for sosialister og radikale 'ikke-sosialister' ble bruddet med vår
tradisjonelle nøytralitetspolitikk et vendepunkt.»
Men dette korte perspektiv fikk 1960-årenes radikale bølge til å stå i et
altfor flatterende lys og til å nære en optimisme som var større enn det var
dekning for. I en anmeldelse av Torild Skards bok argumenterte jeg for et
annet syn: «Skal perspektivet bli sannferdig, må vi innse at i 1949 ble etterkrigsradikalismen ikke født, men knust.» Og vi må «se i øynene at den
radikalisme vi har i dag, står langt svakere enn den som brutalt og effektivt
ble knekket i 1949. Ennå er det gjenreisning vi holder på med.»17
Nyradikalisme, ja, og den var ung, engasjert og spennende. Men det var
også langsom gjenreisning i tung motbakke. Det var et voksende, men ennå
lite mindretall som stod opp mot en overveldende overmakt støttet til stats
apparat, mediehegemoni og kontroll over de store organisasjoner i og utenfor
arbeiderbevegelsen. Og dette var den store bøygen: en utbredt og dypt
rotfestet frykt for Østblokken som militær trussel mot Vesten, og den
ustanselige indoktrinering av forestillingen om at sosialisme var identisk med
de kommunistiske diktaturer bak jernteppet.
Når jeg legger vekt på denne kontroversen fra 1967, er det fordi jeg tror
den rører ved to viktige trekk som alment er til stede i radikale bevegelser,
også i SF og SV. Det ene er hastverk, den desperate følelse av at noe må
gjøres straks. Det andre er overoptimismen, tendensen til å overvurdere egen
styrke og undervurdere motstanden. Sammen kan de føre både til venstresekterisme og til høyreopportunisme.

SFs første krise
Bøkene om nyradikalisme fra 1967 kom for tidlig til at de kunne fange opp
den siste utvikling mot venstre blant unge sosialister. I 1968 brøt en indre
krise løs i SF som førte til en omfattende splittelse og rasering av parti
organisasjonen. Det var partiets ungdomsforbund SUF som utviklet seg til en
kommunistisk organisasjon, med «marxismen-leninismen-maotsetungstenkning» som grunnlag, og på dette grunnlag vant SUF økende tilslutning
blant ungdom, først og fremst ved universiteter og høyskoler. SUF ville
skape et marxist-leninistisk parti, helst ved å erobre SF og forvandle det etter
sin modell, men alternativt ved å begynne for seg selv. Det ble en dramatisk
indre strid som endte med at partilandsmøtet vinteren 1969 ble sprengt ved at
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mindretallet ledet av SUF marsjerte ut etter en avgjørende votering. Med
mindretallet gikk også en del sentrale partimedlemmer, men få av disse fikk
være med gjennom SUFs partibyggingsfase som ble kronet i 1973 med
stiftelsen av Arbeidernes Kommunistparti, marxist-leninistene (AKP m-1).
M-l-bevegelsen oppnådde mye gjennom det tiår den hadde sin
blomstringstid. Den fikk til sin egen dagsavis, noe SF ofte hadde snakket om,
men aldri greid å realisere. Den oppnådde i noen år, det er neppe for sterkt å
si det slik, et ideologisk hegemoni blant ungdom under utdanning og i deler
av kulturlivet. Talentfull og innsatsvillig radikal ungdom strømmet i stort
antall til bevegelsen.
For SF var bruddet katastrofalt, men partiet kom til hektene, vant tilbake
tapt velgeroppslutning på overraskende kort tid og konsoliderte sin
organisasjon og sin politikk på et litt mer radikalt grunnlag. For den norske
venstrebevegelsen som helhet ble derimot m-l-bevegelsen en varig tragedie.
Det maoistiske utbruddet ødela bredden og vekstbetingelsene for lange tider.
SF ble proklamert som den taktiske hovedfienden. Tverrpolitiske bevegelser
ble arenaer for SUFs partibygging. De hadde vært i vekst, men ble kuppet
eller splittet og mistet troverdighet og slagkraft.
SUF og AKP var maoister i politisk teori og leninister i partisyn. De
hyllet Stalin, men fordømte utviklingen i Sovjet etter Stalins død. De ble
«fyrtåmsromantikere» med China og Albania som sosialistiske fyrtårn og
mål for pilegrimsferder. Deres politiske praksis svinget i stadige linjeskift, og
det kan se ut som om svingningene hang sammen med at de studerte seg
gjennom svingningene i Den Kommunistiske Internasjonale og det sovjetiske
kommunistparti i mellomkrigstiden og prøvde dem ut etter hvert.
Kanskje var det dette som reddet Folkebevegelsen mot EEC og seiren ved
folkeavstemningen i 1972. M-l-bevegelsen skjelte ut Folkebevegelsen for
borgerlig nasjonalisme og opprettet sin egen kamporganisasjon: Arbeider
komiteen mot EEC og dyrtid (AKMED). Det vitnet kanskje om at den indre
skolering var nådd frem til Strassburgertesenes og klasse-mot-klasse-parolens
tid i slutten av 1920-årene, men ennå ikke kommet til Folkefrontepoken fra
midt i 1930-årene. Stalins parole fra den 19. partikongress i 1952 om
borgerlig nasjonalisme som viktig forsvarslinje i kampen mot imperialismen
var åpenbart ennå ikke pensum. Først da det var for sent, skiftet SUF linje og
ville inn i Folkebevegelsen. Det ble awist.
AKP m-1 ble parti i 1973. Samme år oppstod også Sosialistisk Valg
forbund som siden ble til Sosialistisk Venstreparti.

SV fra valgforbund til parti: ny bølgetopp - ny bølgedal
Seirene i folkeavstemningene om EF i 1972 og 1994 er de største og viktigste
seire for venstrebevegelsen i Norge etter annen verdenskrig, og hver gang er
de blitt misforstått og forskuslet. Første gang i ettertid, annen gang allerede
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mens kampen pågikk, og hver gang er seiren blitt fiilgt av mismot og frafall
La oss først se på 1972.
Kampen i 1972 utløste et engasjement og en entusiasme som var ene
stående i etterkrigstid. Av det fellesskap som oppstod, kom samlingen i et
valgforbund av SF, NKP, AIK og de såkalte uavhengige sosialister. Ved
stortingsvalget i 1973 gikk velgere i strid strøm fra Arbeiderpartiet til SV,
som ble møtt med tillit og forventning i brede kretser, og med nedslått
forskrekkelse i Arbeiderpartiet. Optimismen på venstresiden i arbeider
bevegelsen var enorm. Den ble hurtig utslitt og avløst av skuffelse. Og
merkelig raskt falt norsk politikk tilbake i tradisjonelle mønstre etter EFkampens rystelser. Hva kom det av? Og kunne det gått annerledes? En
brukbar forklaring må ta mange forhold i betraktning. Min skisse her er
nødvendigvis ufullstendig og sterkt forenklet, Oppfatt den som en hypotese
til debatt.
Det første ledd er at venstresiden la en feilaktig situasjonsbedømmelse til
grunn etter folkeavstemningen. Den ble oppfattet som en uttrykk for en
dyptgående radikalisering av brede folkegrupper og en åpning for et venstre
orientert gjennombrudd. Det var en overdrivelse for å si det mildt. Folke
bevegelsen var en allianse for status quo, Motstanden mot EF var først og
fremst en forsvarskamp for å bevare verdier i det norske samfunnet politiske, sosiale og kulturelle - ikke for å endre det på noen grunnleggende
måte. Det var en kamp for å stanse den langvarige høyresvingning som
Arbeiderpartiet hadde ført an i, ikke for å ta avgjørende skritt mot venstre. I
denne forstand var seiren i folkeavstemningen konservativ, en seier for en
dypt rotfestet folkelig konservatisme, antikapitalistisk, ja, men. ikke
sosialistisk. Men dette var viktig, og dette skulle vært tatt vare på.
I stedet for en politikk for å holde alliansen fra EF-kampen ved like som
det nyvunne grunnlag for norsk politikk, gjorde SV to trekk som kraftig
bidrog til at det gamle mønster gjenoppstod: SV veltet Korvaldregjeringen
og brakte Bratteli betingelsesløst tilbake et år etter at hans kabinettspørsmål
mot folket hadde vist seg virkningsløst, og SV gikk ideologisk inn i indre
slitninger som endte med vonbrotne velgere, et utmattet parti og et venstresekteristisk prinsipprogram, som fikk sin form i et forsøk på tilfredsstille
NKP, som likevel smatt ut av partisamlingen i siste runde.
SV drev samlingspolitikk på venstre fløy, men laget brudd med den
bredere samling som Folkebevegelsen representerte. SV ryddet først vei for
en ny Arbeiderregjering og brukte så den første trontaledebatten til å skjelle
den ut og fordømme den på det skarpeste. Men Arbeiderpartiet kunne med
stor virtuositet bmke regjeringsmakt og statsbudsjett til å gjenvinne tillit hos
de fagorganiserte arbeidere og de tapte velgere. Det hadde sin pris, men for
Arbeiderpartiet lønte det seg.18
I tillegg til kommunistenes iherdige uthalingstaktikk virket to andre trekk
negativt under samlingsprosessen frem mot Sosialistisk Venstreparti. Valg
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forbundet som overgangsform var en uryddig blanding av toppledet paraplykartell mellom organiserte partier og en organisasjon med direkte medlem
skap i lokallag. Det bidrog verken til klarhet eller trivsel, men til manøvrer
og fraksjonskamp. Til dette kom at de tre andre samlingsparter gjennom lang
tid var behersket av en felles frykt for at samlingen skulle bli det de kalte «et
stor-SF». Visstnok var SF størst av de organiserte partnere, og i Valg
forbundets nominasjoner før stortingsvalget i 1973, ble derfor lokaldemo
kratiet suspendert for å sikre en balanse på riksplan. Men dette behøvde ikke
bli mer enn en forbigående belastning. At NKP gjeme ville redusere SFs
posisjon, var forutsigbart og ikke til å undres over. Det merkverdige er at
utbryterne fra Arbeiderpartiet så lenge oppfattet SFs styrke som en fare. Det
er ikke lett å forklare, men det satte sitt preg på samlingsprosessen og på
resultatet. Det lyktes å hindre at SV ble et «stor-SF». I stedet ble det et lite
SV, ikke fullt så stort som SF var før, og, uten å gjette urimelig galt, kanskje
en god del mindre enn SF ville vært alene uten den slitsomme samlings
prosessen.
Politikken hadde svinget mot venstresekterisme, etter hvert svinget den
igjen mot høyre uten at det hjalp noe særlig. EF-kampen hadde åpnet en
historisk sjanse til en varig omkastning i norsk politikk. På et par år hadde
SV skuslet sjansen bort i indre strid og organisatorisk rot.
Medlemstilstrømningen hadde vært stor og aktiviteten høy, Det slo om i
skuffelse, passivisering og frafall.

Den tredje bølge - en ny historisk sjanse?
Stortingsvalget i 1989 ble et nytt gjennombrudd for SV, fremgangen fortsatte
ved kommunevalgene i 1991, og oppslutningen holdt seg meget høyt til
våren 1993. Så skjedde det merkelige. SV hadde blitt til og vunnet sin første
seier som en konsolidering av EF-motstanden på venstresiden i norsk
politikk. Da EU-saken spisset seg til igjen fra våren 1993 og igjen ble den
politiske hovedsaken, hadde SV et utgangspunkt som var sterkere enn
noensinne. Likevel begynte det bratte fallet i oppslutning nettopp da EU
igjen ble det avgjørende politiske stridsspørsmål i Norge. Hva skyldtes
fremgangen, og hvorfor kom fallet?
Det var «neppe på grunn av sin sosialisme» at SV ble en vinner ved
valget i 1989, skriver Berge Furre, og i dette får han støtte av valgforskerne:
«Ordet sosialisme ble knapt nevnt i valgkampen i 1989, verken av
Arbeiderpartiet eller av Sosialistisk Venstreparti.»19
Miljø spilte i 1989-valget en rolle som aldri før. Over tredjeparten av
velgerne regnet miljø som viktigste sak, og totalt var den valgkampens nest
viktigste.20 I høy grad lyktes SV i å sette dagsorden i miljøsaken med Erik
Solheim som «den mest truverdige talsmannen for økologisk ansvar». 21 I
1993 var miljøinteressen mye svakere, bare 7% av velgerne regnet da miljø
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som viktigst. Noe av forklaringen på den svingende oppslutning om SV
ligger sikkert her.
Men også andre forhold hadde betydning. I 1989 fikk vi et polariseringsvalg der begge ytterfløyer gikk frem. SVs fremgang var nesten like stor som
Arbeiderpartiets tilbakegang, men Fremskrittspartiets gevinst var litt større
enn Høyres tap. Valgforskerne har foreslått denne forklaringshypotesen:
Fremgangen for SV og Frp i 1989 skyldtes «en protestreaksjon på fløyene i
systemet fordi de to store partiene har beveget seg for langt inn mot det
politiske sentrum». Videre antar de også at avspenningen mellom øst og vest
var en viktig forutsetning for SVs valgseier.22
Dette er viktige synspunkter som peker mot de to grunnleggende
endringer som meldte seg i løpet av 1980-tallet, og som i 1990-årene har fått
global betydning. Den ene er kommunismens sammenbrudd med sovjetimperiets fall og slutten på den kalde krigen. Den andre er den dype krise i
den vestlige kapitalisme og sammenbruddet for det sosiale kompromiss som
siden annen verdenskrig har vært grunnlaget for forholdet mellom arbeider
bevegelse og kapitalmakt i de vestlige land.
Den første av disse endringene gjorde slutt på den tunge motbakke som
venstresosialismen hadde kjempet i siden 1949. Den kalde krig og frykten for
sovjetisk ekspansjon forsvant og dermed også de grunner som hadde førte
Norge inn i NATO, og som hadde fått et stort flertall til å slutte opp om
alliansepolitikk og opprustning i alle år siden. Sovjetkommunismens fall var
også sammenbruddet for det skrekkeksempel på sosialisme som ikke bare
hadde isolert kommunistene, men som også hadde reist en barriere av
inngrodde holdninger av mistenksomhet og motvilje mot den demokratiske
sosialisme som SF og SV representerte. Praha-vårens eksperiment i 1968 for
å skape «sosialisme med et menneskelig ansikt» hadde fylt en verden med
håp til det brutalt ble knust av Warszawapakt-tropper. I 1989 begynte den
fredelige avvikling av sovjet-imperiet. 1 øst svingte pendelen brått og langt.
Det ble ikke en utvikling mot sosialistiske, men mot kapitalistiske demo
kratier. Privatisering og markedsliberalisering ble den nye ideologi, med
sosial ulykke og utbredt mistro til det nye og ubefestede demokratiet som
styreform som foreløpig resultat. Men i vest? Hvis kald krig og kommunist
frykt var den historiske hovedbetingelse for at arbeiderbevegelsen i vest
hadde sluttet sin langvarige borgfred med kapitalismen, militært og
økonomisk, så skulle tiden nå være kommet for en fornyet sosialistisk
offensiv.
Den andre endringen er den kapitalistiske krisen i hele den vestlige
verden. Den kjennetegnes av varig massearbeidsløshet og av en kapitalens
offensiv mot offentlig sektor, dels for å underlegge seg den gjennom
privatisering, dels for å bygge ned velferdsgoder og sosialt sikkerhetsnett.
Det er mer dramatisk utenlands, men Norge er også rammet av denne
prosessen.
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Etter armen verdenskrig ble det ført en politikk som var basert på det som er
kalt et «sosialt kompromiss» mellom arbeiderklasse og kapital, mellom
arbeiderbevegelsen og de borgerlige. Det hadde dette hovedinnholdet: Privat
kapitalen fikk trygghet for eiendomsrett og profittvirksomhet og arbeidsfred;
arbeiderklassen fikk garantier for sysselsetting og del i velstandsutviklingen
gjennom lønnsvekst og en sosialpolitikk som garanterte stor grad av trygghet
og lik adgang til velferdsgoder. En sterk statsmakt i samarbeid med de store
klasseorganisasjonene administrerte kompromisset gjennom sosiallovgivning
og regulering av økonomien og arbeidsmarkedet. Kompromisset hadde ulik
styrke og utforming i de forskjellige land, men det var likevel et alment og
styrende paradigme i flere tiår og uavhengig av om sosialdemokrater eller
konservative hadde regjeringsmakt.
Dette sosiale kompromiss er brutt sammen, snikende i 1970-årene,
raskere gjennom 1980-årene og brutalt og åpenlyst i 1990-årene. I
juninummeret av det velrenommerte amerikanske tidsskriftet Foreign Affairs
står en artikkel av Ethan B. Kapstein med tittelen «Workers and the World
Economy».
Etterkrigskompromisset er brutt, skriver han, og
verdensøkonomien rammer nå millioner av arbeidere med arbeidsløshet,
økende fattigdom og økende ulikhet, samtidig som et systematisk press
begrenser alle regjeringers mulighet til å motvirke dette over de offentlige
budsjetter. «Ingen bestrider», skriver Kapstein, at «de to siste tiår har vært
grusomme mot ufaglærte arbeidere i de industrialiserte land», og «nettopp nå
når arbeidsfolk mest trenger nasjonalstaten som en buffer mot
verdensøkonomien, svikter den dem.»23 Den fulle sysselsetting er oppgitt,
ikke med sorg, men med fagøkonomisk støtte og ideologisk bekjennelse til
en arbeidsløshet på minst 5% som ønskelig for prisstabilitet og økonomisk
effektivitet. Gjennom verdensøkonomiens globalisering er gammel
keynesianisme blitt så godt som umulig i en nasjonal ramme. Som nyvalgt
president forsøkte Mitterand dette i Frankrike og måtte snu fordi Frankrikes
utenriksøkonomi ikke tålte det. Kapsteins resept er å holde på globaliseringen
av økonomien, men under et ny-keynesiansk regime: «Den nåværende
besatthet av balanserte budsjetter i USA og av Maastricht-kriterier i Europa
må avløses av fokus på vekst og rettferdighet.» Lite tyder på at en global
snuoperasjon i denne retning er nær forestående. Og vi har ikke tid til å vente
på den. Kapsteins egen appell har en truende sosial katastrofe som bakteppe:
«Verden beveger seg kanhende mot et av de tragiske øyeblikk som vil få
fremtidens historikere til å spørre: hvorfor ble ingenting gjort i tide? Var de
økonomiske og politiske elitene ikke klar over det dype sammenbrudd som
økonomisk og teknologisk endring forårsaket for arbeidende menn og
kvinner?»
Norge er bedre stilt enn mange av de land vi sammenligner oss med, men
også Norge har hatt den samme utvikling: langvarig og høy arbeidsledighet,
økende ulikhet, svekking av velferdsstaten og privatisering av offentlige
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tjenester. SVs utredning om «Forskjells-Norge» er dyster lesning. Også i
Norge er det gamle sosiale kompromiss i forvitring.
Dette skjer under sosialdemokratisk ledelse. Arbeiderpartiet prøver å ri to
hester, som mer og mer drar i hver sin retning. Forleden år programfestet
Arbeiderpartiet at «full sysselsetting er jobb nr. 1». Det samme landsmøte
avviste den eneste handlingsplanen (Hallvard Bakkes) som tok dette
noenlunde på alvor. Og Brundtlandregjeringens politikk viser med all
ønskelig tydelighet at full sysselsetting ikke er jobb nr. 1, men i virkeligheten
er et uprioritert valgløfte, som må stå tilbake for andre formål. Og imens biter
langtidsledighet seg fast, velferdsordningene svekkes, og sosial ulikhet og
sosial ulykke vokser. Dette vet vi rammer oss alle. Vi har fått lav pris
stigning, kronen er sterk, renten har sunket, og konkurranseevnen er styrket.
Det sies at norsk økonomi går så det suser. Profittene stiger for kapitalistene,
og realinntekt og forbruk stiger for lønnstageme. Men vi betaler dyrt for det.
Vi betaler med å svekke våre kollektive goder, langsomt bygget opp under
det sosiale kompromiss. Vi har fått helsekøer og sykehuskriser, dårligere
skoler for våre barn, dårligere omsorg for våre gamle, voksende kriminalitet
og dermed vantrivsel og utrygghet i hverdagen for oss alle. Og vi løser ikke
jobb nr. 1, den fulle sysselsetting. Vi betaler den dyreste og dummeste prisen
vi kan betale. Arbeidsledighet er en ulykke for dem som rammes, og en
fryktinngytende utrygghet for mange flere. Men den er også et formidabelt
samfunnsmessig sløseri med arbeidskraft, som når alt kommer til alt er den
viktigste ressurs vi har.
Jobb nr. 1 kan gjøres. Vil vi, så kan vi. Men det vil fortsatt ha sin pris. Og
vil vi i tillegg opprettholde prisstabilitet og kronekurs og konkurranseevne, så
er det personinntektene som må spleise på prisen, og det må i hovedsak skje
via beskatningen for at stat og kommuner direkte og indirekte kan skape
arbeidsplasser for de ledige, og la oss alle få kollektivt del i den potensielle
verdiskaping som nå ligger brakk i altfor stor arbeidsledighet.
Vil vi, så kan vi, sa jeg, og med vi mener jeg folket. Men det må
innrømmes at vi har gjort det vanskeligere for oss selv ved å underlegge oss
EUs indre markedssystem gjennom BØS-avtalen. Med fri flyt av arbeidskraft
og med felles anbudsordninger kan offentlig etterspørsel etter varer og
tjenester lett få lekkasjer som reduserer effekten på ledigheten i Norge. Og
Norge kan ikke helt alene drive sysselsettingspolitikk for hele EØS-området.
Men EØS-avtalen kan sies opp, og vi har, for annen gang på tyve år, sagt nei
til den ugjenkallelige innlemming under Roma-traktat og dens målsetting om
en «stadig tettere union».
Her er vi ved de store paradokser i den nye verdenssituasjon og i norsk
politikk. På den ene side var det oppstått en ny historisk sjanse for venstre
siden. På den annen side inntrådte - på hele venstresiden, men ikke minst i
SV - den store forvirring og politiske ubehjelpelighet. Den gjorde seg
gjeldende nettopp da EU-kampen igjen gikk inn i en avgjørende fase.
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Forrige gang var ingen på venstresiden i tvil: fra første stund motsatte vi oss
at Norge skulle innlemmes i Roma-traktatens system og styres etter dens
prinsipper. I 1992 var Maastricht-traktaten kommet til, og union og
overnasjonalitet tegnet seg enda tydeligere som EUs utviklingslinje. Men
denne gang gikk SV til den nye EU-kampen med tvil og uklarhet.
Partiets program var klart: SV var mot norsk EU-medlemskap. Velgere og
medlemsmasse var også med massivt flertall på den samme linje. Til forskjell
fra forrige gang ble det nå også nei-flertall på LØ-kongressen. Likevel
oppstod tvil om SVs standpunkt. Først hadde fremtredende partifeller lansert
tanken om EØS som «et nasjonalt kompromiss». Siden kom en uryddig
partidebatt om ovemasjonalitetens mulige fordeler og en ikke mindre uryddig
diskusjon om forholdet til et mulig ja-flenail ved folkeavstemningen. Det
endelige partivedtak i det siste spørsmålet ble et rart kompromiss som ingen
kunne gi en ideologisk holdbar begrunnelse for. I valgkampen høsten 1993
spilte SV med sordin i EU-saken i stedet for å gjøre den til viktigste
kampsak, slik det store flertallet av SVs tilhengere ønsket.24 Det var en
uklarhet som virket nedover. SV-med lemmer som lokalt gikk aktivt inn i
Folkebevegelsen, kunne bli møtt av en mistro som var nøret av de uklare
signaler fra sentralt SV-hold. Og flere opplevde at en underlig tilnærming i
Folkebevegelsen mellom Senterpartifolk og AKP-medlemmer skjøv SV mot
sidelinjen.
SV tapte stortingsvalget 1993. MMI-tal! fra våren på 17% stupte til et
valgresultat på under 8%. Arbeiderpartiet gikk frem, men Senterpartiet ble
valgets store vinner med en fremgang fra 6,7% i 1989 til 19,4 i 1993, og det
kom inn som Stortingets største opposisjonsparti. Kristelig Folkeparti holdt
stillingen noenlunde. Rød Valgallianse fikk for første gang en stortings
representant, og Venstre kom tilbake etter to perioders fravær. Begge partier
var mot EU. SV var altså det eneste nei-partiet som tapte stort i et valg der
EU-saken stod foran avgjørelse det følgende år. Valgforskerne ser to hoved
grunner til dette. Den ene er SVs EU-standpunkt:
«Senterpartiet førte den mest konsekvente og kompromissløse kamp mot
EU, mens det forekom en viss tvil innenfor Sosialistisk Venstreparti. ...
Senterpartiet markerte den klareste retning i EU-saken og skapte derved
størst tillit på nei-siden. Sosialistisk Venstreparti kunne oppfattes som
mer moderat i dette spørsmålet og var ikke i stand til å mobilisere den
samme entusiasme i neiflokken. Partiet lekket i begge ender, ja-folk gikk
til Arbeiderpartiet, oei- folk gikk dels til Senterpartiet og dels til Arbeider
partiet.»25
Dette er alvorlig. Det gjelder et parti som hadde EU-motstand som fødsels
merke og legitimering, og som alltid har hatt et utvetydig nei til EU i sitt
program. Og likevel oppstod tvil. Det hadde sammenheng med det valg
forskerne har lagt vekt på som den andre hovedgrunnen til valgnederlaget:
Midt under valgkampen diskuterte SV sitt forhold til Arbeiderpartiet, og fra
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ledelsen ble det signalisert sterke ønsker om å manøvrere seg inn i et
regjeringssamarbeid. «Det er sannsynlig at denne diskusjonen svekket
Sosialistisk Venstrepartis troverdighet i EU-saken,» blir det hevdet, og trolig
med rette.26
Først etter stortingsvalget kom SV sterkt og enig inn i EU-kampen. Det
var i seneste laget, og det hjalp ikke mye på meningsmålingene. Og ikke før
var folkeavstemningen vunnet før partilederen dekreterte EU-pause og viste
avmålt kulde mot å bygge politisk videre på nei-alliansen.
Foran SV-landsmøtet i 1995 ble det opprør i partiet. Det stod strid om
partiledelsens rolle gjennom EU-kampen, og det stod strid om nytt prinsip
program. På et visst tidspunkt hadde ønske om å skifte partileder tilslutning
fra omtrent halvparten av de valgte landsmøteutsendingene. Opprøret løp ut i
sanden. Ingen motkandidat stod frem, og bare en håndfull blanke stemmer
markerte en avmektig protest på landsmøtet. Forslaget til prinsipprogram ble
frisert mot et kompromiss, som ikke kunne tildekke at i forhold til
programmet fra 1989 hadde SV lagt kursen om i høyreretning. Klare
sosialistiske formuleringer ble dempet og avrundet. Utmelding av NATO og
en alliansefri utenrikspolitikk er ikke lenger en utvetydig SV-politikk. Et
avsnitt som markerte SVs holdning til sosialdemokratiet ble fjernet med den
begrunnelse at dette ikke hørte hjemme i et prinsipprogram. Det var første
gang et slikt syn ble hevdet på et landsmøte i SF-SV, men det fikk flertall.
Første halvdel av 1990-årene skapte en ny historisk sjanse for en
sosialistisk venstrebevegelse. Gamle hindringer falt bort i verdenspolitikken.
Den økonomiske krise med arbeidsledighet og undergraving av
velferdsstaten har skapt nye vilkår for å bygge bredere allianser mot
kapitalen. EU-saken viste igjen et folkeflertall for å beholde det vi ennå har
tilbake av sjølråderett i landet. SV grep ikke sjansen da den kom. Det er for
tidlig å kunne si om det er for sent.
Likevel er det i SV at mange av de nødvendige ressursene finnes for å
kunne gripe den nye sjanse. Det er i partiet reserver av forståelse, innsikter
og kunnskaper som er nødvendige. De fins i partiledelse og stortingsgruppe, i
kommunestyrer, hos tillitsvalgte og medlemmer i lokallagene. De fins, de er
kjent og respektert, men de forslår ikke. De forslår ikke til å gi partiet politisk
og organisatorisk fasthet, og til å omgjøre raske oppsving til varig .vekst.
Dette har med organisasjon, med partikultur og partiliv å gjøre.

ORGANISASJON
Politisk og ideologisk stod SF i den gamle sosialdemokratiske tradisjonen uten å innrømme det og rimeligvis også uten å være klar over det. I synet på
organisasjon gjorde en annen arv seg gjeldende. Vi kunne kalle den arven fra
Tranmæls ungdom i opposisjonstiden før 1918. «Makten tilbake til med
lemmene» og «lokal selvvirksomhet» var Fagopposisjonens slagord i
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kampen mot det faglige byråkrati. Med de ferske erfaringer fra et sentraldirigert partiapparat under Haakon Lies ledelse var SF fra starten av dominert
av kravet om desentralisering, lokal autonomi og meningsfrihet. I partivedtektene ble dette nedfelt i en rekke bestemmelser. Ingen toppledelse
skulle få mulighet til å gjøre seg permanent. Lokallagene var suverene i valg
av delegater til landsmøtet. Distriktsrepresentantene til landsstyret skulle
velges av fylkespartiene og ikke av landsmøtet. Der var ingen paragraf mot
fraksjonsvirksomhet, og der var ingen eksklusjonsparagraf. Disiplin og
samhold skulle utvikles på frivillig basis gjennom kameratslig diskusjon.
Økonomisk var sentralledelsen avhengig av lokallagene. Dette var før den
statlige partistøttens tid. Landsmøtene bestemte kontingenten til partiet
sentralt, men den ble innkrevd av lagskassereme sammen med lokalkontingenten. Partiet skulle bygges og ledelsen kontrolleres nedenfra.
Organisasjonssyn og politisk ideologi hang sammen. Den demokratiske
sosialisme SF stod for hadde sterke desentralistiske trekk, og veien til
sosialismen var avhengig av at et flertal! ville sosialisme mer aktivt enn å
stemme ved valg. Partiet måtte derfor også bygge på aktive og selvstendig
virksomme lokallag.
Konflikten med SUF dreide seg derfor ikke bare om en uoverstigelig
politisk kløft. SFs oppfatninger om form og virkemøte for det sosialistiske
partiet stod også i grunnleggende motsetning til SUFs leninistiske elitepartitenkning. Med ryggmargsreflekser fra opposisjonstid i Arbeiderpartiet ble
konflikten med SUF også på dette område uforsonlig.
Men to andre trekk i bildet gjorde SF sårbar i denne konflikten. For det
første var det åpne lokalledede partiet uten adgang til disiplinære
forføyninger en lett arena for å sikre innflytelse og posisjoner for en
målbevisst og sammensveiset fraksjon. Det gjorde utvilsomt bruddet mer
omfattende og ødeleggende da det kom. For det andre var det i SF blitt
avstand mellom teori og praksis når det gjaldt partiliv. Også i SF fikk
velgerfunksjønen overtaket, og partilaget som politisk arbeidsplass og
verksted ble tyngre å holde i gang i konkurransen med å sitte på tribunen og
heie for Finn Gustavsens utsøkte driblinger og scoringer fra Stortingets
talerstol og fjernsynets framvisninger. Som de gamle sosialdemokrater var
SF aldri i teorien «nur-parlamentarisch» og bare innrettet på å samle velgere
for å vinne mandater i storting og kommunestyrer, men partiets praksis
tenderte i den retning, og gav dermed slagkraft til kritikken fra SUF.
I det gjenreiste SF etter partikrisen i 1969 hadde denne kritikken gjort
virkning. Godt hjulpet av at partiet falt ut av Stortinget ved valget samme år,
fikk det utenomparlamentariske arbeid ny- prioritet. Motgangen lutret, og SF
gikk inn i SV som et sterkere parti enn før med klarere oppfatninger av
oppgaver og virkemåter for et demokratisk venstresøsialistisk parti. I parti
samlingens første optimistiske tid gav jeg uttrykk for mine refleksjoner om
dette i en artikkel i Sosialistisk Årbok21 Jeg kan ennå lese den om igjen uten
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å skjemmes, men ikke uten vemod, for det er gått så helt annerledes enn jeg
og mange håpet dengang.
Gjennom 1980-årene mistet alle partiene medlemmer, og de fleste som er
igjen er blitt passive. Fremmøtet på medlemsmøter er ikke så ulikt styre
møtene, har Berge Furre påpekt. Men, som han sier, partiapparatene surrer og
går likevel, så lenge partiene får stemmer. Den statlige partistøtten har gjort
medlemmene økonomisk unødvendige.28 De er også langt på vei til å bli
politisk unødvendige. Gjennom media henvender partiledelser seg direkte til
velgerne med løpende utspill og aktuelle kommentarer til en dagsorden som
media setter. Da blir en medlemsorganisasjon med en tradisjonelt
demokratisk og treg beslutningsprosess en hemsko. Derfor opplever vi at
partiledere mer og mer fristiller seg eller fristilles fra vedtaksprosedyrene i
partiene.
Noen partier kan kanskje uten skade leve med dette. SV kan ikke. Ingen
partier som har en langsiktig og dyptgripende samfunnsomforming som mål,
kan nå frem uten et solid og aktivt handlende grunnplan som er virksomt i
lokalmiljøene og bestemmende for utformingen av partiets linjer i
rikspolitikken. Som andre partier er SV blitt mer sentralisert, mer medieorientert, og aktiviteten i lokallagene svarer oftere enn godt er til Berge
Furres beskrivelse. De er verken politisk eller økonomisk uunnværlige for
det sentrale apparatet. For mange år siden ble landspartiets økonomiske
avhengighet av lokallagene snudd rundt. Fra det enkelte medlem skulle nå
kontingenten gå direkte til partisentralen, som førte medlemslister og sendte
dem og lokallagenes kontingentandel nedover. Et bånd mellom medlem og
lokallag ble klippet av, og en postgiroblankett til Oslo ble det eneste
nødvendige og ikke særlig slitesterke bånd mellom medlem og parti. Husker
jeg ikke feil var partisekretær Erik Solheim den entusiastiske arkitekten bak
dette rasjonaliseringstiltaket, som fritok lagenes tillitsvalgte fra en slitsom
oppsøkende kontakt med medlemmene.
Partiapparatet surrer og går, Lokallagene strever med sitt og lever på
trygd fra partisentralen og staten. Historiske sjanser kommer og går, og opp
slutningen om SV går opp og ned i bølger. Programmene vannes ut og gir en
ledelse stort handlingsrom i strømmen av medieskapte saker. Men hvordan
bygger vi et parti som kan mestre det langsiktige arbeid med å vinne et solid
flertall for en sosialistisk politikk?

SE TILBAKE FOR Å KUNNE SE FREMOVER
Når vi snakker om arbeiderbevegelse eller venstrebevegelse kan det være
klokt å legge et hundreårsperspektiv til grunn, skrev jeg i begynnelsen av
denne artikkelen. Vi har arbeidsledighet og sosial nød med kriser i eldre
omsorg, i helsevesen og grunnskole. I en forhåndsomtale av det statsbudsjett
Brundtlandregjeringen snart legger frem, erklærte Arbeiderpartiets flnans-
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politiske talsmann på Stortinget at siste års økning i det private forbruk gjør
det nødvendig at staten strammer inn på det offentlige forbruket.
For nitti år siden kjempet de gamle sosialdemokrater igjennom fritt
skolemateriell i folkeskolen. Nå må rektorer og lærere be foreldrene kjøpe
nødvendige skolesaker til barna.
For nitti år siden skrev Ny Tid: «Det er en skam for Trondhjems kommune, at
et enkelt politisk parti skal være nødt til at kjæmpe for et saa berettiget krav
som det, der fremsættes i vort kommuneprograms 3. Post: Human omsorgfor
trængende gamle og arbeidsudygtige ved oprettelse af kommunale
pleiehjem.»29 Det kjempes fremdeles for dette, av alle partier, og særlig i
valgkampene.
For nitti år siden skrev den gamle sosialdemokrat Anders Buen i en
artikkel med overskriften «Arbeiderbevægelsen er revolutionær»:
«Den virkelige arbeiderbevægelse har som maal at fremkalde det
nuværende samfunds motsætning - et samfund hvor retten til arbeide er
anerkjendt, hvor arbeidet gir sin mand et anstændig utkomme og hvor
arbeidets overskud kommer alle tilgode gjennem den økede samfundsmæssige velstand.»30
Vi kunne si det samme i dag. Fremdeles kan «det nuværende samfunds
motsætning» beskrives med Anders Buens ord fra 1908. Men det
«nuværende samfund» administreres av de nye sosialdemokrater, og «jobb
nr. 1» vil de ikke gjøre. Og hvor er «den virkelige arbeiderbevægelse», den
som vil «fremkalde det nuværende samfunds motsætning», slik den gode
sosialdemokrat Buen så den? SV er det ennå ikke, verken politisk eller
organisatorisk. Men SV kan ta mål av seg til å bli det.
Da må vi ennå en gang innrømme at det er gjenreisning vi holder på med.
Den vil kreve mye. Den vil kreve et levende parti som er ideologisk bevisst
og aktivt på grunnplanet, og som styres nedenfra. Den vil kreve mot og evne
til klar tale om hva det gjelder og hva som trengs i norsk politikk. Det betyr
videre at noen må legge av seg drømmen om regjeringssamarbeid med
Brundtlands og Jaglands Arbeiderparti, for klar tale betyr konfrontasjon
nettopp med dette.
Venstresosialismens bølgeganger har ført den opp og ført den ned, den
har slingret politisk mot høyre og mot venstre. Slike gammeldagse sosial
demokrater som jeg har da opplevd å gå i skift mellom å være i høyreopposisjon og i venstreopposisjon gjennom SF-SVs femogtredveårige
historie. Det er også som gammeldags sosialdemokrat jeg mener at kursen nå
må dreies mot venstre. Det trengs, og det haster.
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Anders Todal Jenssen
OM Å MISFORSTÅ EGEN MEDGANG OG MOTGANG

Langt fra alle SVs problemer har vært selvforskyldte. Likevel er det min
påstand at de rådende (feil-)tolkningene av SVs historiske erfaringer og
dagens situasjon er en viktig årsak til partiets problemer. SV har feiltolket
både sine «dårlige» og «gode» perioder, og begge typer feiltolkninger har
ført SV inn i den blindgaten partiet befinner seg i. Virkelighetsoppfatninger
har en tendens til å bli virkelige i sin konsekvens, som sosiologen William
Thomas treffende har uttrykt det. Dagens rådløshet kan oppfattes som
sluttproduktet av en kjede av erfaringer og tolkninger fra skiftende perioder,
der stadig nye feiltolkninger har gjort handlingsrommet trangere i partiets
øyne.

1972-1977: Misforstått motgang
«Nei»-seieren i 1972 hadde neppe vært mulig uten de kreftene som i 1973,
fulle av selvtillit, stilte til valg under navnet «Sosialistisk Valgforbund». Den
heterogene alliansen av moskva-kommunister, SFere, «frihetlige sosialisten)
og radikale sosialdemokrater red på seiersbølgen og gjorde et oppsikts
vekkende godt valg. Det ble imidlertid raskt klart at Valgforbundet ikke
klarte å holde på oppslutningen fra velgerne. Allerede ved lokalvalget i 1975
ble oppslutningen i befolkningen halvert, Vondt ble til verre for SV da partiet
ble stemplet som et «landssvikerparti» og ytterligere svekket etter den såkalte
«listesaken» og Loran C og Omega avsløringene under valgkampen i 1977.
SVs stortingsgruppe ble redusert fra 16 til 2 representanter. Den rådende
oppfatningen var at partiets tilbakegang skyldtes de indre rivningene i
stortingsgruppa, oppgjøret med NKP og flere «venstristiske avvik». De ytre
forholdene ble i liten grad tatt i betraktning når ansvar og skyld skulle
fordeles. I ettertid er det grunn til å revurdere denne perioden.
Hvis innflytelse på den utøvde politikken er det viktigste kriteriet for å
vurdere et partis suksess, er det grunn til å hevde at SV aldri har hatt større
suksess enn i denne perioden. SVs framgang skremte Arbeiderpartiet som
justerte den politiske kursen mot venstre for å vinne tilbake «sine» velgere.
Noe av arbeiderpartiets venstredreining var kosmetisk, som valget av den
«radikale» Reiulf Steen til partileder, men andre endringer var av mer
substansiell karakter. Arbeiderpartiet tok opp i seg flere av de sakene SV
målbar, som miljøpolitikk og likestilling. Selvbestemt abort ble innført etter
noen parlamentariske forviklinger. Arbeidsmiljøloven ble vedtatt. Den

33

internasjonale økonomiske krisen i kjølvannet av den såkalte «oljekrisen»,
ble møtt med motkonjunkturpolitikk, ikke innstramninger i det offentlige
forbruket. Arbeiderpartiet har neppe ligget lengre til venstre politisk i
etterkrigsperioden enn det gjorde i årene 1973-1977 (med et mulig unntak for
årene 1945-46). SV oppnådde dette, ikke gjennom avdempet kritikk og
samarbeidsinnvitter, men gjennom å vinne betydelig oppslutning for et
rivaliserende, radikalt program. I ettertid har det også blitt klart at SVs
kanskje mest «venstristiske» utspill i perioden, avsløringer av politisk
overvåkning og politisk diskriminering, norsk spionasje mot Sovjet, Norges
rolle i USAs atomvåpen-strategi osv, bidro til å flytte fjell. Da dette
sakskomplekset kom opp igjen på 1990-tallet, var det kaldkrigeme som kom
i forlegenhet. De i Arbeiderpartiet som truet med riksrett mot Finn Gustavsen
og Berge Furre i 1977, var tause. Kanskje flyktet de at det var helt andre som
kunne komme til å måtte svare for en rett.

1978-1988: Protestere før all verden, men være med på ferden ...
Arbeiderpartiet gjenvant mye av sin styrke ved stortingsvalget i 1977, og
ikke lenge etter kommer signalene om en kursendring, først og fremst i den
økonomiske politikken. Den internasjonale lavkonjunkturen vedvarte, og
Arbeiderpartiet torde ikke lenger stimulere etterspørselen i den nasjonale
økonomien. Offentlig sparing ble satt på dagsordenen og markedet ble
sluppet til på stadig nye områder. Oddvar Nordlis fall og Gro Harlem
Brundtlands maktovertakelse understreket skiftet i Arbeiderpartiets kurs. De
siste rester av sosialistisk retorikk forsvant. SV hadde liten evne til å bremse
eller påvirke denne utviklingen i Arbeiderpartiets politikk. Verre for SV var
det at partiet ikke maktet å markere noe selvstendig alternativ i den
økonomiske politikken. Frykten for nye «venstristiske» avvik var utbredt.
Dermed ble det snarere Arbeiderpartiet som påvirket SV enn omvendt.1 SV
framsto mer og mer som det enkelte SV-medlemmer spøkefullt kalte
«Arbeiderpartiet +40%-altemativet». SV mistet dermed mye av sin funksjon
som ideologisk «breddeholder» på venstre fløy i norsk politikk.2 Indirekte
gjorde SV det dermed også vanskeligere for venstrefløyen i AP. Denne
fløyens innflytelse i Arbeiderpartiet har hele tiden variert med konkurransen
på venstre fløy. I dag er venstrefløyen i Arbeiderpartiet knapt synlig. Mange
har reist tvil om den i det hele tatt eksisterer.
I denne perioden distanserte Arbeiderpartiet seg fra fagbevegelsen og fra
sitt tradisjonelle velgergrunnlag i arbeiderklassen. Målet var økt oppslutning
fra middelklassevelgere. Frustrasjonen i fagbevegelsen over denne ut
viklingen var betydelig, og SV hadde en historisk mulighet til å skaffe seg et
fotfeste i arbeiderklassen. Denne muligheten ble ikke engang seriøst
diskutert. I stedet ble det høyrepopulistene i FrP som klarte å skaffe seg en
ikke ubetydelig oppslutning i arbeiderklassen fra valget i 1987 av. På lengre
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sikt er det sannsynlig at valgdeltakelsen i arbeiderklassen vil gå ned som en
følge av at både AP og SV prioriterer å vinne støtte i de voksende
middelklassegruppene. Strategisk vil det være en fordel for de borgerlige
partiene.
Klasseperspektivet i SVs politikk var erstattet av (en i og for seg
berettiget) harme over minstepensjonistenes levekår. Begivenheter utenfor
landets grenser kom imidlertid til å skjule SVs tafatthet for omverdenen og
overfor SV selv. SV kastet seg inn i kampanjen mot våpenkappløpet i Europa
og det såkalte «dobbeltvedtaket». I følge SVs daværende leder var kampen
mot atomvåpen «det viktigste spørsmålet i vår tid».
Willochs maktovertakelse i 1981 gjorde det lettere for SVs parlamen
tarikere på noen måter. Riktignok måtte partiet leve i «skyggenes dal» gjemt
bak det store opposisjonspartiet, som den parlamentariske lederen uttrykte
det, men forholdet til Arbeiderpartiet ble lettere for SV straks det var Høyre
som førte høyrepolitikken. SVs forhåpninger om at et Arbeiderparti i
opposisjon ville radikaliseres, ikke minst gjennom et nærmere samrøre med
SV, ble gjort til skamme da Arbeiderpartiet igjen kom til makten i 1986.
Willochs regjeringer hadde deregulert bankene og kapitalmarkedet (selve
bærebjelken i APs økonomiske politikk), knekket ryggen på boligsamvirket
og liberalisert boligmarkedet, og strammet ytterligere inn på mange av
velferdsstatens ytelser. Arbeiderpartiet forsøkte ikke å reversere disse
endringene. Snarere tvert om. På de fleste felt fortsatte Arbeiderparti
regjeringen der Willoch slapp. SVs politikk ble stadig oftere et forsvar for
Arbeiderpartiets forlatte posisjoner, særlig i spørsmål knyttet til velferds
staten.

1989-1992: En pyrrhosseier?
Stortingsvalget i 1989 ga SV en utrolig uttelling. Partiet doblet sin
oppslutning de siste 2-3 ukene av valgkampen.3 Resultatet kom overraskende
på SV, men en var raske til å finne «forklaringen». Valgseieren ble tolket
som et resultat av «moderniseringen» av SV: sterkere satsing på gjennomslag
i massemediene, ut med gamle «dogmer», fram med de nye sakene - særlig
miljøpolitikk. Som partilederen sa: «Miljøspørsmålet er den viktigste saken i
vår tid»! De som tvilte på den nye retningen i SV, ble brakt til taushet. «You
don't argue with success», som det heter i USA. SV fløt videre på
miljøbølgen og gjorde et godt valg også i 1993.1 ettertid har det blitt tydelig
at SVs suksess ved 1989-valget i høy grad kan tilskrives en dristig medie
strategi.4 Like klart er det at SV ikke skapte den grønne bølgen i
befolkningen på slutten av 1980-tallet (tilsvarende «bølger» ble også
registrert i våre naboland), og at SV var ute av stand til å forvalte det miljø
engasjementet som fantes i befolkningen.
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Da Arbeiderpartiet satte inn sitt kontrastøt (økte bevilgninger til Miljøvern
departementet, utnevningen av venstrealibiet Torbjørn Berntsen til miljøvern
minister, og den ideologiske avvisningen av motsetningen mellom å
prioritere økonomisk vekst og miljøvern),5 ble det åpenbart at SV ikke hadde
maktet å tilføre hverken miljøbevegelsen eller de miljøengasjerte noen
innsikt i sammenhengen mellom den kapitalistiske markedsøkonomiens
virkemåte og miljø-ødeleggelsene. Den grønne bølgen ble et blaff fordi den
hentet sin styrke fra en mediedrevet uro og fortvilelse over de globale miljø
ødeleggelsene. Da skogsdøden i Swartzwald, seldøden, hullene i ozonlaget
og de brennende kjemereaktorene i Tsjernobyl forsvant fra TV-skjermene,
døde den grønne bølgen gradvis ut. SV måtte se seg om etter andre bølger å
ri på. Det viste seg å være lettere tenkt enn gjort.6 Om noen skulle lure på
hvor det ble av miljøproblemene, kan vi forsikre at de er der fortsatt.
Mange har hevdet at Sovjet-kommunismens sammenbrudd skapte en
ideologisk krise på den europeiske venstresiden. Det kan diskuteres hvor
relevant dette argumentet er for SVs vedkommende. Mange i SV håpet nok
at Sovjet under Gorbatsjov ville utvikle seg til et demokratisk
velferdssamfunn med utbredt offentlig kontroll av nøkkelbedriftene og
markedet. Slik gikk det ikke. De kreftene som først og fremst ønsket
materiell velstand og en vestlig livsstil, var sterkest. Den ideolgiske
høyresiden i vest jublet. Deres postulat om at demokrati ikke kan realiseres
uten et fritt marked, syntes å bli bekreftet. Virkningen på flertallet av SVs
velgere og medlemmer var likevel trolig beskjeden. På dette tidspunktet var
SVs økonomiske politikk så uklar og så lavt profilert at hverken medlemmer
eller velgere kunne se noen entydige implikasjoner for SV av Sovjetsystemets sammenbrudd. SV hadde alltid hatt et meget kritisk forhold til
kommuniststatene som politiske systemer, dessuten skåret SV høyt i
opinionen på sin miljøpolitiske profil, og EU-saken var i emning. I tilegg var
det internasjonale engasjementet, som var så typisk for SFs og SVs første år,
svekket.

1993-1995: Å bygge luftslott på sandgrunn
Beruset av medgangen ved valgene i 1989 og 1991 og enda bedre uttelling
på meningsmålingene første halvår i 1993 fant partiledelsen at SV «måtte
søke makt». Erfaringene fra byrådssamarbeidet i Oslo ble tolket som positive
i partiledelsen.7 Det ble snakket høyt om «sosialistisk flertall», «samarbeids
avtalen) og til og med taburetter. Partiledelsen regisserte landsmøtet i 1993
for å markedsføre en samarbeidsinnvitt til Arbeiderpartiet. Tidspunktet var
dårlig valgt. EU-striden hadde vært i emning siden 1988 og nærmet seg sitt
klimaks. Det var klart at Arbeiderpartiet og Arbeiderparti-regjeringen ville
bli hovedaktøren på «ja»-siden. SVs kjemetropper, ikke minst de som hadde
hengt med siden 1972, krevde at SV skulle profileres som et klart «nei»-parti
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i opposisjon til Arbeiderpartiets linje. Stortingsvalget i 1993 ble et
tilbakeslag. SV tapte både «nei»-folk som mislikte flørtingen med Arbeider
partiet, og nye SV-velgere fra 1989/91 som sympatiserte med «ja»-siden. SV
falt mellom to stoler.8
SV kom ikke til å spille den aktive rollen i EU-striden som flertallet av
medlemmene forventet. SV valgte seg Høyre, ikke Arbeiderpartiet som
hovedmotstander i EU-striden. SV utpekte ingen målgrupper for sitt
påvirkningsarbeid. Tvilere og «nei»-sympatisører i og rundt Arbeiderpartiet
hadde av flere grunner vært en naturlig målgruppe for SV.9 Partilederen
erklærte at han ville gå av dersom det bie krevd at han skulle «være like mot
EU som Senterpartiet». Mot slutten av EU-valgkampen kritiserte han
offentlig Senterpartiet for deres ekstreme EU-standpunkt og snevre appell.
Sannheten var at Senterpartiet aldri før har forsøkt å favne så vidt i sin
argumentasjon, og at Senterpartiet forsøkte å vinne samfunnsgrupper for
«nei»-siden som SV hadde bedre forutsetninger for å overbevise (f.eks
østkantbefolkningen i Oslo).10
Det ble «nei» 28. november 1994. Allerede før mange nei-folk hadde
kommet til hektene etter seiersfestlighetene, erklærte SVs leder «EU-pause».
Tilnærmingen til Arbeiderpartiet skulle åpenbart gjenopptas. En utilsiktet
konsekvens av utspillet var at SV meldte seg ut av det seirende «laget» i
velgernes øyne. Ved neste korsvei, lokalvalget i 1995, fikk SV naturlig nok
ingen uttelling for sitt EU-standpunkt. I ettertid kan det virke uforståelig at
SV kunne tape oppslutning i en periode med EU-saken øverst på den
politiske dagsordenen. Det hadde vært rimeligere å vente at SV ville øke sin
oppslutning. EU-striden har en tendens til å svekke etablert partilojalitet, slik
at velgerne vandrer mer mellom partiene.11 Storparten av SVs kjemevelgere
og ikke minst grupper med mange potensielle SV-velgere (f.eks. kvinner,
folk med lav inntekt og ungdom - se figuren nedenfor) sluttet opp om neisiden. De ideologisk venstre-orienterte og de mest miljøbevisste sluttet opp
om «nei»-siden. Og «nei»-velgem© var ikke - i motsetning til det enkelte på
«ja»-siden hevdet - en samling rasister og nasjonalister.12
Det var riktignok flere forhold som gjorde det vanskeligere å vinne neifolk med velvilje overfor Arbeiderpartiet for SV enn det var i 1972,13 men
det var neppe hele forklaringen på SVs manglende suksess. Nøkkelpersoner i
SV ønsket ikke å gjøre konflikten med Arbeiderpartiet større enn strengt tatt
nødvendig. Nei til EUs og Senterpartiets krasse linje passet dem ikke. Derfor
henfalt enkelte SVere til baksnakking av Senterpartiet. Argumentene var av
det slaget en gjeme assosierer med helt andre miljøer, og som ikke egner seg
i offentlig ordskifte. Kanskje trodde noen at dette ville gjøre dem stuerene i
de rette kretsene, kanskje var den upolitiske hetsen et uttrykk for deres egen
frustrasjon.
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Prosent nei-stemmer i ulike grupper i 1994
(Data fra Folkeavstemningsprosjektet)
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Status presens
Talsmenn for SV har ofte uttalt at det eneste språket Arbeiderpartiet forstår er
makt. Kanskje enda oftere har SV kritisert Arbeiderpartiet for dets stadige
høyredreining og borgerliggjøring. Så langt virker det ikke som implika
sjonene av disse erkjennelsene har gått opp for de toneangivende kreftene i
SV. Fra en stadig svakere maktposisjon søker en fortsatt tilnærming til et
Arbeiderparti hvis politikk en mener blir stadig mer høyre-orientert og som
åpenbart foretrekker helt andre samarbeidspartnere enn SV.14 Hvorfor klarer
ikke SV å manøvrere seg ut av denne situasjonen?
Frykten for nye «venstristiske» avvik synes å gjøre det bokstavelig talt
utenkelig for SV å velge en mer selvstendig linje vis-a-vis Arbeiderpartiet.
Dermed undergraves hele SVs eksistensberettigelse: opposisjon mot den
samfunnsutviklingen Arbeiderpartiet fremmer.15 Suksessvalget i 1989
forsterket prioriteringen av arbeidet med å skape en sterk medieprofil for SV.
Prioriterer en noe opp, prioriterer en andre ting ned. En av de oppgavene som
ble prioritert ned, var arbeidet med å styrke partiorganisasjonen. Dermed har
partiets evne til å skape og forsterke bevegelser i opinionen blitt svekket.
(Det er karakteristisk at ledende SVere i dag klager over at «bevegelsene er
døde» i stedet for å spørre hvordan en kan bringe nytt liv til kvinne
bevegelsen, miljøbevegelsen og fagbevegelsen.) Dermed kan ikke SV annet
enn å forholde seg til den politiske dagsordenen andre setter i Stortinget og i
massemediene.
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La meg her innskyte at både SVs og andre partiers prioriteringer av sin
mediaprofilering også kan oppfattes som en konflikt. Alle partier ønsker seg
mer mediedekning. Samtidig skaper mediedekningen av de politiske partiene
problemer for partidemokratiet. Partienes talsmenn uttaler seg stadig oftere
om saker som ikke er drøftet i partiorganisasjonen (og binder dermed opp
partiet), uenighet og debatt på partimøter undertrykkes av frykt for å
«avsløre» strid, osv. Jo mer et parti «åpner seg» for mediene jo mindre plass
blir det for reelt medlemsdemokrati. Dagens ledelse i SV har blitt kritisert
(blant annet i partiavisen Ny Tid) for å sette hensynet til mediene framfor
hensynet til partidemokratiet. Ledelsen har ikke svart på denne kritikken.
Ledelsen kan mistenkes for å se problemene i partiorganisasjonen som en
ønskelig bivirkning av mediesatsingen
«Moderniseringen» av SV økte også avstanden mellom medlemmer og
partiledelsen.16 Organisasjonen utenfor stortingsgruppa og sentralstyret har
gradvis forfalt, slik at landsstyret og landsmøtene mer og mer fungerer som
sandpåstrøingsorgan/7 Det er ikke lenger fra partiorganisasjonen en henter
sine visjoner og sine vurderinger. Snarere tvert om. Mye tyder på at
partiledelsen oppfatter storparten av partimedlemmene som en klamp om
foten i modemiseringsbestrebelsene.18
Partiets frenetiske strev etter å være partiet for framtida er i ferd med å bli
SVs verste fiende. Det er ikke tillitvekkende at partiet vakler fra den ene
«viktigste saken i vår tid» til nye «den viktigste saken vår tid». Det er
patetisk når partiet med påtatt ungdommelig entusiasme kaster seg på den
kommersialiserte informasjonsteknologibølgen uten annet budskap enn at
«dette er framtida». Det er tragisk når «fornyerne» i SV forkaster hele det
samfunnssyn SF og seinere SV ble tuftet på, uten å kunne sett noen annen
samfunnsanalyse i stedet. Det virker demoraliserende at SVs partikultur til
forveksling har kommet til å likne Høyres, for ikke å si Fremskrittspartiets.
Dømt etter mediesamfunnets standard - en standard SVs ledelse selv har lagt
til grunn for sin «modernisering» - har SV mistet sin autentisitet.

Noter
1)

SVs finanspolitiske talsmann på dette tidspunktet mente den rette strategien for
SV var å legge seg så tett opp til Arbeiderpartiet at venstrefløyen i AP reagerte
mot sitt eget parti fordi AP ikke støttet SVs mange fortreffelige forslag.

2)

Mikael Gilljam og Henrik Oscarsson har i en artikkel: «Mapping the Nordic
Party Space» {Scandinavian Political Studies vol 19, noA) vist at avstanden
mellom de norske politiske partiene langs venstre/høyre-aksen er mindre enn i
våre naboland. De forklarer dette med at SV ligger nærmere sentrum enn sine
venstresosialistiske søsterpartier.

3)

Se kapittel 1 i Henry Valen, Bemt Aardal og Gunnar Vogt: Endring og
kontinuitet. Stortingsvalget 1989, SSB, Oslo 1990, for en detaljert beskrivelse av
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denne valgkampen. Deres analyse viser at SV hentet en betydelig andel av sine
nye stemmer fra sin rival i miljøpolitikken, Venstre.
4)

SVs medievalgkamp i 1989 er drøftet blant annet i Anders Todal Jenssen:
Verdivalg. Ny massepolitikk i Norge, Ad Notam/Gyldendal, Oslo 1993, og
Martin Eide: Medievalgkamp, Tanø, Oslo 1991.

5)

En framstilling av Arbeiderpartiets strategi vis-a-vis opinionen i miljøspørsmål
finne i Anders Todal Jenssen: Growing environmental consciousness in a
Growth oriented society? The case of Norway, Centre for Environment and
Development, Trondheim, 1994. Se også Hanne Svarstad: «Den bærekraftige
utviklingen: Retorikk og samfunnsanalyse», Sosiologi i dag, nr. 2 1991.

6)

Kristin Halvorsen ga i en oppsummering av lokalvalget 1995 i partiavisen Ny Tid
uttrykk for en frustrasjon fordi SV ikke hadde funnet noen ny bølge å ri ved dette
valget.

7)

Se bidraget av Nore og Ekeland i dette heftet av Vardøger.

8)

Dette går fram av flere analyser av Stortingsvalget i 1993. Se f.eks bidragene av
Henry Valen og Tor Bjørklund/Ottar Hellevik i Tidsskrift for samfunnsforskning
nr. 5/6, 1993. Se også Bernt Aardal og Henry Valen: Konflikt og opinion, NKSforlaget, Oslo 1995.

9)

Mellom en fjerdedel og en tredjedel av Arbeiderpartiets velgere har SV om sitt
andre alternativ. Mange av APs velgere deler også SVs standpunkter i
enkeltsaker. SV skulle derfor ha bedre forutsetninger for å nå disse velgerne enn
noe annet nei-part En slik prioritering ville dessuten være i partiets egen
interesse, siden det er i disse gruppene SV må hente storparten av sine nye
velgere.

10) Det går fram av Arve Hjelseths drøfting i Partienes EU-strategi, Arbeidsnotat nr.
6, Folkeavstemningsprosjektet, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNIJ,
at Senterpartiet gjorde Nei til EUs paroler (Folkestyre, Solidaritet, Miljø) til sine
egne i EU»striden. Partiet la ikke vekt på å forsvare primærnæringene i sin
agitasjon. Hjelseth tolker SPs strategi som et forsøk på å vinne velgergrupper
som tradisjonelt har støttet Arbeiderpartiet.
11) Det framgår av analyser i kap. 9 i Anders Todal Jenssen og Henry Valen (red.):
Brussel midt imot, Ad Notam, Oslo 1995, at dette også skjedde i forbindelse med
folkeavstemningen i 1994. Partilojaliteten i 1994 var like svak eller muligens
svakere enn i 1972 og langt svakere enn «normalt».
12) Disse og andre kjennetegn ved ja» og nei-vdgerne er beskrevet i Todal Jenssen
og Valen, ibid.
13) Arbeiderpartiets ledelse inngikk en uformell «kontrakt» med opposisjonen i
Sosialdemokrater mot EU (SME) som trolig økte lojaliteten til partiledelsen (Se
Hege Skjeie, Lars Langengen og Libe Riber-Mohn: «Aldri mer 1972.
Behandlingen av EU-saken i Arbeiderpartiet», Tidsskrift for samfunnsforskning
nr. 1, 1995, for en nærmere drøfting av dette). Partiet unngikk også «å stille
kabinettspørsmål til folket», slik Bratteli gjorde i 1972. Et tredje forhold spilte
trolig også inn. I 1972 kompromitterte partiet seg i manges øyne gjennom sitt
nære samarbeid med Høyre på ja-siden. Det var uforståelig for mange at Høyre
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og Arbeiderpartiet kunne stå sammen om de langsiktige målene for samfunns
utviklingen. I 1994 kom ikke det overraskende på noen.
14) Ame Finborud har i en «Side 2» kommentar i Dagbladet, 27. februar 1996, pekt
på det selvmotsigende i at SVs leder tviholder på en tilnærming til Arbeider
partiet mens resten av det politiske Norge diskuterer at Arbeiderpartiet har blitt
mer høyreorientert enn mellompartiene i mange viktge saker.
15) Se intervjuet med Finn Gustavsen i dette heftet av Vardøger for en nærmere
diskusjon.
16) Se Torstein Hjellums innlegg i dette heftet av Vardøger.
17) Jfr. Hans Ebbings bidrag i dette heftet av Vardøger.
18) Jfr Ame Overreins artikkel i dette heftet av Vardøger.
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EN SAMTALE MED FINN GUSTAVSEN

Mange, ikke minst blant veteranene i partiet, er urolige for SVs framtid. Denne
uroen har i liten grad kommet offentlig til uttrykk. Noen har trolig tiet ut fra et
ønske om ikke å undergrave en svak partiledelse, flere har antakelig vært
tvilrådige. Et unntak er Finn Gustavsen, som - uten å søke konfrontasjon med
partiledelsen - har tilkjennegitt «avvikende» synspunkter på den politiske
situasjonen for SV. Vi har bedt Finn Gustavsen utdype noen av sine
synspunkter i et inderlig ønske om å trekke flere, ikke minst blant de tvilrådige,
inn i debatten om SVs framtid.
Vardøger: Finnes det overhodet rom for sosialistisk politikk, i tradisjonell
forstand\ i et samfunn som vårt?
Finn Gustavsen: Jeg er ikke i stand til å skille mellom «et samfunn som vårt»
og verden utenfor. Mer enn noen gang før er vi avhengig av de kreftene som rår
i verden, og jeg har lenge følt at vi klarere må erkjenne og ta konsekvensen av
den faktiske verdenssituasjonen. Kapitalismen har, sterkere enn noen gang før i
historien, i tillegg til den økonomiske makt også erobret den politiske makt, og
vunnet menneskers sinn med sin ideologi, også i de brede lag av befolkningen.
Man sier at ideologiene er døde, jeg vet ikke om dét er riktig; helt sikkert er det
at den kapitalistiske ideologi i aller høyeste grad er levende og manes inn i
hodet på folk gjennom politisk ensretting og idiotisering i massemediene.
Vi har sett hvordan internasjonal kapital, først og fremst representert med
IMF og Verdensbanken - dvs. USA - totalt har omkalfatret politikken for en ny
verdensorden og nå omdanner den tredje verden til kapitalistiske samfunn. I
tråd med Thacherisme og Reaganomics går dette ensidig i retning av, for å si
det banalt, å ta fra de fattige og gi til de rike.
V: Du sier at de internasjonale kapitalkreftene er styrket. Har det fortsatt noen
mening å drive sosialistisk politikk «i ett land»?
F.G: Vi må ta dette inn over oss, og forsvare det som er oppnådd av
demokrati, rettferdig fordeling og fagbevegelsens posisjon. Det er en defensiv
strategi; det må den dessverre være i en internasjonal og nasjonal situasjon som
den vi har nå. Det er vanskelig å tenke seg for eksempel sosialisering av
produksjonsmidler i en periode der en stor del av opinionen ønsker
privatisering. Men en midlertidig defensiv strategi betyr selvsagt ikke at vi
oppgir våre mål. Dessuten er det sterke tendenser til folkelig reaksjon mot
kapitalismens framferd og svikt, både i fattige og rike land, som kan skape
grunnlag for en mer offensiv strategi.
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Her er det forresten en sak som ligger meg sterkt på hjertet. Det sosialister av
min årgang drømte om, var blant annet å få samfunnskontroll over forretnings
bankene. Det som har skjedd, har vært dypt skuffende. Venstresida skrek i kor
med høyresida om at «staten reddet forretningsbankene på skattyternes
bekostning». For meg var det som skjedde vidunderlig og for Staten god
business. Kapitalismens egen udugelighet førte til at tre store forretningsbanker
ble «sosialisert». Venstresida har kjempet altfor tafatt for å beholde de tre
største bankene helt på statens hender, og én - Fokus Bank - er totalprivatisert
Her dreier det seg om strukturreformer. Selv om eierskapet til storbankene
kanskje ikke kan utnyttes så mye i dag for arbeiderbevegelsen, så er det
overmåte viktig at samfunnet har eierskapet og muligheten til kontroll: Her var
det mulig å gjøre et stort offensivt framstøt i en ellers defensiv strategi for
arbeiderbevegelsen. SV, RV og Senterpartiet gikk inn for at staten skulle
beholde aksjemajoriteten, men hverken SV eller AKP lot til å se de sosialistiske
perspektivene. Man har ikke lenger nok innsikt eller vilje i forhold til det som
var vår kjernesak nr. 1: samfunnets kontroll med storkapitalen. Jeg må bare slå
ut med armene, jeg forstår det ikke! Husk at LO-sekretariatet vedtok enstemmig
at staten måtte beholde flertailseie i bankene. Vi har LOs ledelse og medlemmer
på vår side i den fortsatte kampen om DnB og K-bank, og vi har mulighet til å
få oppslutning fra mange tillitsfolk i fagbevegelsen. Husk at Ap ennå ikke har
bestemt seg for om Staten skal beholde 50% eller bare 33,3% av aksjekapitalen.
V: Er ikke det grunnleggende problemet strukturelt, at arbeiderklassen
«krymper», og markedskreftene i større grad enn før påvirker samfunns
utviklingen?
F.G: Det er helt klart, og det henger sammen med at markedskreftenes økte
innflytelse har vært genialt ledsaget av en avideologisering av arbeidsfolk og
«folk flest». Mange vil velge en individuell strategi for å trygge sin velstand
framfor en kollektiv strategi. Jeg har alltid stilt meg tvilende til den tradisjonelle
marxistiske forestillingen om kraften i de arbeidende massene og om materiell
nød som drivkraft til å endre samfunnet. Jeg har alltid lagt mer vekt på
meninger og holdninger hos folk.
Høyresida er på offensiven for å undergrave fellesskapet i velferdsstaten
med krav om økende privatisering og liberalisering, «fleksibilitet» og økende
inntektsforskjeller i arbeidslivet, og synes å vinne fram blant Arbeiderpartiets
politikere, ja selv enkelte SV-ere. Mot dette trengs nettopp sosialisters
holdninger og framfor alt deres kunnskaper og innsikt som kan avsløre at denne
høyrepolitikken bare tjener noen få, men rammer samfunnet og de mange.
V: Er det ikke nettopp en satsing på folks meninger og holdninger som ligger
bak SVs satsing på nye saker som miljøpolitikk og teknologi?
F.G: Jeg vil ikke ha forvekslet mine standpunkter med «satsingen på det 21.
århundres» teknologiske utfordringer og «informasjonssamfunnet». For meg er
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det - i denne som i alle andre saker - et spørsmål om hvilke krefter som har
makta. Informasjonsteknologien kontrolleres av en kapitalisme som med Jon
Elsters ord, kanskje er mer barbarisk enn noen gang tidligere.
Når det gjelder sammenhengen mellom sosialisme og miljøpolitikk har jeg
stor sans for argumentene til Ottar Brox og Knut Kjeldstadli som hevder at vi
må skape en politikk «for flertallets opplyste egeninteresse». Sunn fornuft i
forhold til miljøpolitikk betyr at vi må tenke globalt. Skal jorda reddes, må
ressursene omfordeles mellom den rike og den fattige verden. Ressursene må
også omfordeles i vårt eget samfunn. Samtidig må totalforbruket og ressurs
bruken i samfunn som vårt ned. Men dette er dessverre en politikk som det er
umulig å få bred oppslutning om i et stadig mer utpreget ulikhetssamfunn. Når
de arbeidsløse og lønnsmessig underpriviligerte i Norge ser hvordan deler av
befolkningen - særlig topplederne i næringsliv og stat - karrer til seg av
materielle goder, så godtar de ikke at de selv skal begrense sitt forbruk. Vår
politikk må være å kjempe for miljøet, men miljøpolitikken må være uløselig
knyttet til en politikk for en rettferdigere fordeling, Det samme gjelder i
forholdet mellom de rike og fattige land. Når en skaper et system som tar fra de
fattige og gir til de rike, hvordan skal en få de fattige land til å ta hensyn til
miljøet? Vi kan ikke kreve redusert forbruk i u-landa.
V: Hva betyr det at fagbevegelsen er svekket og at de sosiale bevegelsene
ligger nede?
F.G: Dette er et hovedproblem. Fagbevegelsen er svekket organisatorisk og
politisk og var i ferd med å bli en ikkesosialistisk fagbevegelse. Men ta for all
del forslaget til nytt handlingsprogram for LO alvorlig. Det ble enstemmig
vedtatt, av LO-sekretariatet og fikk Aftenposten ti! korrekt å konkludere på
lederplass med «Mer sosialistisk LO». Programme!, som helt sikkert blir vedtatt
på LO-køngressen i 1997, går kraftig mot nær sagt enhver privatisering og er en
utfordring til Ap-ledelsen, Nye radikale tendenser blant LØ-tillitsfolk på alle
nivåer gjør seg gjeldende, og SV må bevare og utdype kontakten med og
innflytelsen i fagbevegelsen.
V® Savner du mer «systemkritikk» i SVs profil?
F,G: Det mangler i vårt partis politikk og vårt partis politiske opptreden. Det
mangler en avsløring av hvordan frasene om demokrati og menneskerettigheter
tildekker det forhold at kapitalismen, innbefattet de ledende politikere i vårt
egen land, har ført og fører en politikk som er akkurat den motsatte av
demokrati og menneskerettigheter. Dette er til overmål beskreftet av Lundkommisjonen som må følges opp av sosialister, særlig historikerne blant oss,
med en analyse av og avvisning av Ap/høyresidas USA-skapte myter om etter
krigstida og påvisning av «den frie verden»s tyngende ansvar for den kalde
krigen. Det var kapitalismens verdensherredømme det sto om med det sosial
demokratiske Norge som USAs lydige partner. Det er blitt tydeligere enn
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noensinne etter sammenbruddet for kommunistregimene og innføringa av
kapitalistiske «reformer» i de fleste land..
Jeg har blitt mer og mer opptatt av de to typer menneskerettigheter FN
vedtok konvensjoner om i 1966, den om sivile rettigheter: ytringsfrihet, rett til
partidannelser osv, men også den om de sosiale menneskerettighetene. Den
siste har USA aldri ratifisert - eller respektert. Etter mitt syn eksisterer intet
demokrati uten respekt for begge konvensjonene om menneskeretter. Blant
annet derfor godtar jeg ikke at for eksempel USA er et demokrati. Dette
hykleriet burde vi avsløre. Selv anser jeg Cuba som mer demokratisk enn USA
(og skulle ønske sosialister ville lese min bok Cuba lever!)
V: Ser du utviklingstrekk i retning av «amerikanske tilstander» i Norge?
F.G: I mitt lange liv har «amerikanisering» vært et begrep og en realitet. Det
jævlige er jo at samfunnet USA ikke avsløres. Og her har vi media igjen. De
unnlater mer enn noen sinne å opplyse om de faktiske forholdene i USA som
er et samfunn i økonomisk, politisk og moralsk forfall.
V: Er dårlig skolering av partimedlemmene en årsak til at systemkritikken er
Ute utviklet?
F.G: Det henger nok sammen med svak skolering, men også med at for mange
partifolk ble for sterkt påvirket av sammenbruddet i Øst-Europa. Den gale
påstanden om at «sosialismen» brøt sammen virket psykologisk og la en
demper sosialisters kritikk av det seirende kapitalistiske system. Det er
forstemmende når SVere begynner å vurdere NATO annerledes - for meg er
det like klart som i 1949 at NATO var og er USAs og kapitalismens instrument
for å nedkjempe enhver form for antikapitalisme og sosialisme. Vesten seiret i
den kalde krigen, ikke fordi kapitalismen er så mye bedre, men fordi den hadde
mye større makt og ressurser.
V: Har «mediaseringen» og den påfølgende «idiotisering» endret arbeids
vilkårene for SVs politikere?
F.G: Ja, på flere måter. På den ene siden har du fordummingen. På den andre
siden har du utvidelsen og karakteren av medievirksomheten. Spørsmålet er om
dette kan utnyttes av SVs politikere, men det er ikke lett for en politiker som for
eksempel Kristin Halvorsen å hevde seg i de ukentlige, velregisserte galehus for
eksempel i TV-2. Samtidig er det slik at avisene, som tidligere var «våre»
viktigste medier, blir mer og mer tabloidisert. Dette henger også sammen med
forfall i våre egne rekker og da tenker jeg ikke bare på partiet, men de fleste
venstreintellektuelle. Hvor er de radikale intellektuelle i dag? Når kommer det
en kronikk i Dagbladet som er skrevet av «en av våre»? I tillegg har vi Ottar
Brox, som står på. Denne svakheten i våre egne rekker kan nok dels skyldes
politiske holdningsendringer, men henger også sammen med at mange av SVs
dyktigste folk drukner i den daglige politiske kampen både sentralt og lokalt.
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Noen er for svakt skolert, men det fins vel også karrierister som ikke vil svekke
sine muligheter til posisjoner. En del venstre-intellektuelle tålte ikke sammen
bruddet i Øst-Europa. De følte seg på en måte «skyldige», de følte at de hadde
vært en slags medløpere for Øst-Europa. Etter mitt syn var SFs politikk
klinkende klar på dette området, og SVs ble det noen år etter tumultene i
midten av 70-åra. Likevel var det folk som opptrådte som om de var
medskyldige, de tok avstand fra seg selv og noen har etterhvert blitt apologeter
for det markedsliberalistiske samfunnet.
V: Ser du en motsetning mellom en partimodell innrettet mot mediesamfunnet
og en tradisjonell sosialistisk partimodell med stor vekt på kontroll nedenfra?
FoG: Jeg kan ikke se at det finnes noe alternativ til en partimodell som bygger
på demokratiske avgjørelser, at folk som velges av partiet er «bundet», det vil si
forpliktet på det grunnlaget de er valgt på. Jeg har alltid vært tilhenger av stor
frihet for partiets medlemmer og motstander av sensur og meningsterror, men
det finnes ikke noe alternativ til at partiet må utpeke folk til vårt representative
politiske system som opptrer som representanter for sitt partis politikk. Hvis de
ikke gjør det, må de ta konsekvensen av det. Selv trakk jeg meg som
parlamentarisk leder - og ut av politikken - da jeg stemte mot resten av
stortingsgruppa i den såkalte Alcan-saken - selv om jeg hadde rett og de urett,
eller bøyde seg for partipisken.
V: Var det forenlig med en tradisjonell sosialistisk partikultur da Erik Solheim
erklærte deler av SVs program dødt og maktesløst midt under valgkampen i
1991?
F.G: Nei. Inntar en et nytt standpunkt i en så viktig sak, serverer en ikke det i
baksetet på en drosje - det gjør en i partiet. Det var god grunn til å mene det
han mente om det gamle prinsipprogrammet, men det var en partisak og skulle
behandles deretter.
V: En partileder må ofte gjøre en avveining mellom medlemmenes og velgernes
oppfatninger. Har Solheim funnet denne balansen?
F.G: Det har han ikke alltid gjort. Jeg har en smule erfaring her. Mediene var
svært pågående også i min mest aktive periode. Da som nå mente jeg at partiets
representanter må ha betydelig frihet til å tenke høyt, til å reflektere, gjeme
resonnere på kanten av det som står i et partiprogram, men fullstendig å bryte
med partiets politiske grunnlag i mediene er galt. Hvis en vil endre partiets
politiske grunnlag må det skje i partiet, og det var jo det Solheims uttalelser om
prinsipprogrammet egentlig dreide seg om. Det må være en frihet under ansvar.
V: Forholdet til Arbeiderpartiet har vært kilde til mye uenighet innad i SF og
SV Hvordan ser du på dette forholdet i dag?
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F.G: Jeg må bekjenne at jeg midt i 1980-åra gikk alt for langt i retning av å
ønske et organisert samarbeid med Arbeiderpartiet. Særlig etter at jeg reiste
mye i et Øst-Europa i oppløsning og så skrev boka Blåmandag? i 1991 ble jeg
styrket i min anti-kapitalistiske holdning. De siste par åra har jeg skrevet Tran
sportarbeiderforbundets historie og har måttet gjenoppfriske Arbeiderpartiets
utvikling etter krigen, det gjorde meg også godt. Det har vært en gradvis
utvikling som «tok av» rundt 1980 da Arbeiderpartiet, i følge pressen, slaktet
sine hellige kuer, men egentlig bare fortsatte veien til høyre. Jeg er i dag mer
motstander av et organisert politisk samarbeid med Arbeiderpartiet og mer
negativ til det partiet enn noensinne. Det synes helt å ha akseptert markedsliberalismen som ideologi.
SVs politikk må være så forskjellig fra Arbeiderpartiets at vi må komme i
en konstant og beinhard konfrontasjon med Arbeiderpartiet. La meg legge til at
jeg er tilhenger av en pragmatisk holdning i parlamentarisk arbeid enten det er
på Stortinget eller i kommuner og fylkesting. Det var perioder på 1980-tallet da
holdningen til SV på Stortinget var at det var viktigere å bli nedstemt på en
bevilgning på 2 milliarder enn å få igjennom en bevilgning på 500 millioner.
Jeg mener det er mulig å kombinere hard politisk konfrontasjon bygd på
systemkritikk med pragmatisk politisk samarbeid for å bevare mye av det som
er bra i vårt samfunn.
V: Var det en forutsetning for SFs overlevelse på lang sikt at SF demonstrerte
sin selvstendighet gjennom å bidra til å felle Arbeiderpartiregjeringen på
Kings Bay-saken?
F.G: Først vil jeg si at det er en myte skapt av Arbeiderpartiet og de borgerlige
at SF tapte på denne saken, selv på kort sikt. Riktignok gikk vi noe tilbake i det
etterfølgende lokalvalget i 1963, men det hadde helt andre årsaker. Vi hadde
ingen erfarne lokalpolitikere, og hadde først og fremst en rikspolitisk profil. Vi
vokste fra 2 til 6% ved stortingsvalget 1965.
Arbeiderpartiet opptrådte fram til Kings Bay som om SF bare var en
fraksjon i Arbeiderpartiet, som til syvende og sist ville slutte opp om dem. De
ville ikke akseptere oss som et selvstendig parti, men ville innordne oss i den
«hønsvaldske parlamentarisme». Vi måtte slå hardt igjen for å sikre SFs
selvstendighet som parti. Dette er en av de viktigste politiske sidene ved Kings
Bay-saken. Var det uunngåelig å stemme for mistillit? Nja, jeg vet ikke. Det er
mulig at en annen strategi - å redde Arbeiderpartiet med et nødrop, samtidig
som vi presset dem til politiske innrømmelser - ville vært like god, men det var
ikke klima for en slik løsning. Dessuten oppnådde vi store politiske inn
rømmelser med den løsningen vi valgte. Det var nok mer dramatisk å felle en
Arbeiderpartiregjering den gangen enn nå. Einar Gerhardsen sto sterkere enn
selv Gro Harlem Brundtland og lojaliteten til Arbeiderpartiet var stor. Det var
nesten 30 år siden sist vi hadde hatt en regjeringskrise i Norge, folk visste knapt
hva en regjeringskrise var, og ble skremt.
47

V: Hvorfor klarte ikke SV åforvalte seierenfra 1972/73?
F.G: Nederlaget ved folkeavstemningen i 1972 og særlig valgnederlaget i 1973
«radikaliserte» Arbeiderpartiet som gjorde 70-åra til reformenes tiår. De
engasjerte statsapparatet i lønnsoppgjørene slik at lønnstakerne kom bra ut.
Men forestillingene enkelte har om at Arbeiderpartiet ble virkelig radikalisert,
er sterkt overdrevet. Rene partiinteresser lå bak. De måtte vinne tilbake velgere
de tapte til SV i 1973. Samtidig gjorde SV - etter min vurdering - en rekke
tabber, særlig i Alcan-saken. SV drev en altfor ensidig opposisjonspolitikk uten
kompromissvilje og «meldte seg ut» av debatten. Arbeiderpartiet var «slått ut»
av valgresultatet i 1973, men SV bidro til at det kunne reise seg igjen.
V: Hvorforfikk ikke SV noe oppsving etterfolkeavstemningen i 1994?
F.G: Nei-folkene i Arbeiderpartiet tok i større grad konsekvensen av sitt
standpunkt i 1972. Mange Nei-stemmer ble SV-stemmer, særlig blant
misnøyde fagorganiserte. Det skjedde noe med tilliten til Arbeiderpartiet i 1972
og 1973 som ikke skjedde i 1994. Jeg vet ikke om jeg har noen fullgod
forklaring, men det er viktig å merke seg forskjellen mellom AIK i 1972/73 og
SME i 1994. AIK var en EF-opposisjon i Arbeiderpartiet som sprang ut av
opposisjon på andre områder, for eksempel uenighet om Vietnampolitikken,
AUFs vedtak om å gå ut av NATO og beinharde kamper mot Håkon Lie. Den
gangen var det med andre ord en markert politisk opposisjon i Arbeiderpartiet
over et mye bredere spekter som slo ut i AIK, og denne opposisjonen hadde
ambisjoner om å erobre posisjoner i partiet. De målsettingene forfulgte de
beinhardt også etter september 1972, og deres konfrontasjoner med ja-flertallet
i Arbeiderpartiet bidro til dannelsen av SV. SME startet derimot opp EUkampen med å si at «Vi elsker Arbeiderpartiet» og la seg selv død 28.
november 1994. Det var en helt annen situasjon.
V: Bidro SFs markante opposisjon til å skape «rom» for en venstreopposisjon i
Arbeiderpartiet på 60- og 70-tallet, og hvordan skal vi eventuelt tolke fraværet
av en slik opposisjon i dag?
F.G: Arbeiderpartiets tak på mange fagorganiserte, blant annet med metoder
Lundkommisjonen har bekreftet, begrenset rekrutteringa til SF. Men vi
radikaliserte mange Arbeiderpartifolk, noe som blant annet slo ut i AIK og EFmotstanden. Fraværet av en slik opposisjon i dag - skjønt den fins, om enn mer
lavmælt - skyldes en rekke forhold som Gros dyktighet, den økonomiske
framgangen på grunn av oljerikdommene og den alltid eksisterende
sammenhengen mellom privat karriere og forhold til det statsbærende parti.
Samt at vi i SV ikke kan ha vært flinke og attråverdige nok.
V: Hvordan bør SVforholde seg til Arbeiderpartiet i dag?
F.G: Til partiet Arbeiderpartiet kan vi bare forholde oss på grunnlag av den
politikk Arbeiderpartiet fører. Prinsipielt vil det si at vi må stå for systemkritikk
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og konfrontasjon samtidig som vi viser samarbeidsvilje i konkrete politiske
saker. Vi kan ikke nærme oss et Arbeiderparti som ikke nærmer seg oss. Det
var dette som lå til grunn for vedtaket om at vi kunne samarbeide med et
radikalisert Arbeiderparti. Vi har å gjøre med et Arbeiderparti som går
konsekvent til høyre, noe SVs stortingsgruppe stadig er blitt flinkere til å
påvise. Men nærme oss dette partiet kan vi jo ikke uten å løpe etter det! Vi må
heller gå til venstre og utfordre Arbeiderpartiet. Det ligger mange potensielle
SV-velgere og medlemmer mellom oss og Arbeiderpartiet. Ikke minst må vi
holde kontakten med fagbevegelsen og få fram våre meninger der.
Intervju véd Anders Todal Jenssen.

Finn Gustavsen
CUBA LEVER!

Cuba - den siste sosialistiske bastion i en verden som
synes overtatt av kapitalismen? Nei, hevder Finn
Gustavsen i denne debattboka om Cubas fortid, nåtid og
framtid.
kr. 229 (ib)
CAPPELEN FORLAG
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Hans Ebbing

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

62

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

73

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

75

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
Frage: Konnen militårische Eingriffe wirklich Frieden stiften? Kann
der alte, fromme, linke Pazifismus noch etwas ausrichten? Die heutigen moralischen Kontroversen erschopfen sich in solchen Allgemeinheiten. Wir brauchen jedoch eine politische Option.
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Karl Markus Michel und Tilman Spongier. Redaktion: Ingrid Karsunke.

Rowohlt • Berlin
Einsteinufer 63 a
10587 Berlin

76

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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Dag Seierstad
MED SF OG SV MOT EU: 1972-1994

Det kom et brev, fra St. Petersburg innunder jul 1994 - et brev fra en ungsosialist i Russland som jeg kjente fra flere besøk i Leningrad i årene 199093. Han gratulerte med den «strålende seieren» i folkeavstemningen, ville
vite hvordan den tverrpolitiske kampanjen var gjennomført, hva SVs bidrag
hadde vært og spurte: «Vokste autoriteten til Sosialistisk Venstreparti i
samfunnet i forbindelse med partiets standhaftige motstand mot medlemskap
i EU?» Det var et brev det ble vanskelig å svare på.
SVs landsstyre sier det slik i beretningen for landsmøteperioden 19931995: «Etter EU-kampen er det også et faktum at SV - i motsetning til
situasjonen etter folkeavstemningen i 1972 - ikke har styrket sin posisjon verken i form av flere medlemmer, velgere eller økt oppslutning på meningsmålingene.»
Det vil for ettertida bli stående som et historisk mirakel at SV kom ut av
EU-kampen med svekket autoritet og tiltrekningskraft. SV var tross ait det
eneste store nei-partiet som helt sikkert ville sagt nei til medlemskap i EU
også om norsk jordbruk hadde vært tjent med EUs landbrukspolitikk.
I landsstyrets beretning for perioden 1993-1995 oppsummeres innsatsen
slik: «Vår innsats totalt sett var nok så god som den kunne være - når vi tar
partiets organisatoriske tilstand i betraktning.» Forbeholdet gjør setningen
meningsløs. Min egen vurdering er denne: Under sluttkampanjen det siste
halvåret var nok innsatsen «så god som den kunne være», Svikten var størst
under EØS-kampen 1989-92. Deretter bedret det seg. Men som helhet levde
ikke SV opp til det historiske ansvaret som lå på partiet.
Vedtakene var klare nok, og ved alle veikryss enstemmige: på lands
møtene i 1991 og 1993, på alle landsstyremøter som behandlet EØS eller EU,
i alle sammenhenger der stortingsgruppa tonet flagg i EØS- eller EUsammenheng. Partikontoret var tidlig ute og var effektivt nok i de fleste faser
av kampen, og særlig effektivt det siste året før folkeavstemningen. Det
samme gjelder Sosialistisk Opplysningsforbund som ga ut tre EU-bøker
(1989, 1991,1994) som grunnbøker for studiearbeid om EU og EØS. Alle tre
ble brakt også langt utenfor SV og SU. Stortingsgruppene, både den på 17
fram til 1993 og den på 13 etter 1993, var aktivt framme med EØS- og EUinnspill i hele perioden fra 1989 til 1994. Sosialistisk Ungdom hadde fra
første stund en klar nei-profil både til EØS og til EU og prioriterte EU-kamp
høyt. Problemet var derfor verken at vedtakene ikke var klare nok eller at
sentrale ledd sviktet. Likevel ble totalinntrykket for blekt og sluttvurderingen
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fra velgerne entydig negativ. Hva slo feil? La oss ta et kjapt tilbakeblikk på
forrige EU-kamp for å ha et grunnlag for sammenlikning.1

FRA EEC-KAMP TIL EF2-KAMP: 1961-1972
SF ble stiftet i april 1961 og tok fra første øyeblikk klart standpunkt mot
medlemskap i EF3. Da Stortinget i april 1962 vedtok å søke forhandlinger om
fullt medlemskap, stemte SFs to representanter mot forslaget. Denne første
EF-kampen ble avblåst da president de Gaulle plutselig vendte tommelen ned
for britisk medlemskap i januar 1963.
SF stemte også mot å søke medlemskap da spørsmålet neste gang kom
opp i Stortinget i juli 1967. På nytt ble søknaden blokkert av et fransk nei
takk. Etter valgnederlaget i september 1969 sto SF uten representanter på
Stortinget. Meningsmålingene var nede i 2,5% våren 1970. Samtidig var det
klart at en ny EF-kamp var i emning. SFs sentralstyre hadde sin første EFdebatt så tidlig som 10. mars 1970 og la opp en beredskapsplan for EFarbeidet.
I juni 1970 vedtok Stortinget for tredje gang å sende en søknad til Brussel,
og Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet ble stiftet 28.
august 1970 av en gruppe framtredende EF-motstandere. Stiftelsesmøtet
valgte et råd på 25 personer, der Torild Skard var eneste SFer.
SVs landsstyre møttes ei uke etter at Folkebevegelsen var stiftet. 4-5 med
lemmer var skeptiske til å ta standpunkt til Folkebevegelsen så tidlig, men
møtet endte med et enstemmig organisasjonsvedtak. Vedtaket siteres i sin
helhet fordi det så presist trakk opp rammene for SFs nei-kamp i 1970-72:
«Kampen mot norsk medlemsskap i EEC må bli hovedsak for SF i tida
som kommer. EEC-arbeidet bør føres etter følgende retningslinjer:
1. SF ser det som en viktig oppgave å slutte opp om og effektivisere
arbeidet til 'Folkebevegelsen mot norsk medlemsskap i Fellesmarkedet'.
Det bør skje ved at:
a. partiet stiller opplysningsmateriell og foredragsholdere til rådighet for
Folkebevegelsen.
b. fylkespartier og lokallag slutter opp om arbeidet til lokale anti-EEC
utvalg og tar initiativet til å danne slike tverrpolitiske utvalg overalt hvor
de mangler.
c. Lokallag og enkeltmedlemmer organiserer tverrpolitiske grupper på
arbeidsplasser, skoler og innen faglige organisasjoner.
2. Partiet bygger opp sin kampevne ved at:
a. Sentralstyret og studieforbundet sørger for å få utarbeidd solid og
konkret skoleringsmateriale for partiets medlemmer og følger opp dette
med løpende tilleggsinformasjon om EEC-spørsmålet.
b. alle lokallag går grundig gjennom det skoleringsmateriale som sendes
ut.
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c. alle SF-lag knytter EEC-arbeidet så nært som mulig til sitt kommunal
politiske og faglige arbeid. Det må være et hovedsiktepunkt å kunne gå ut
i sitt eget lokalsamfunn og konkret påvise at EEC-spørsmålet ikke dreier
seg om abstrakte prinsipper, men om faktiske livsvilkår for folk flest.»
Vedtaket ble sendt ut til lokallag og fylkeslag sammen med et «rettleiingsbrev». Der heter det:
«Begrunnelsen for vedtaket er denne: Det er mange sosiale grupper av
det norske folk som trues av EEC-medlemsskapet. Det er også mange
politiske grupperinger som ser kampen mot EEC som en sentral politisk
oppgave og en nødvendighet Derfor må motstandsfronten omfatte alle
større sosiale grupper som har objektiv interesse av å hindre EECmedlemsskap og alle politiske grupperinger som effektivt kan og vil ta
opp kampen mot EEC.
Kommentar til vedtaket:
Hva betyr det at SF vil slutte opp om arbeidet til Folkebevegelsen ?
a. Det betyr at all EEC-motstand bør samles i én felles, tverrpolitisk front
- og at Folkebevegelsen i dag gir det beste utgangspunkt for en slik
samling.
Det betyr at alle tverrpolitiske utvalg og grupper som SF’ere tar initiativ
til, bør arbeide som en del av Folkebevegelsen. Slik kan vi sørge for at
motstandsfronten mot EEC blir så brei som mulig, og at arbeidet til
Folkebevegelsen blir så effektivt som mulig. Hva Folkebevegelsen kan
bli til, avhenger for en stor del av oss i SF.
Da er det ikke nok å melde seg som personlig medlem i Folkebevegelsen.
Folkebevegelsen blir først en virkelig folkebevegelse når lokale antiEEC-grupper og utvalg arbeider aktivt over hele landet.
Videre betyr det
- at SF vil delta aktivt i tverrpolitiske initiativ og aksjoner fra
Folkebevegelsens side
- at SF’s eget EEC-arbeid må føres uavhengig av de paroler og den
argumentasjon som Folkebevegelsen sentralt måtte legge til grunn, men
likevel slik at det ikke kommer i veien for arbeidet til andre EEC-motstandere.
Hvordan skal anti-EEC-gruppene organiseres?
a) På arbeidsplassene:
- Ta kontakt med arbeidskamerater, drøft EEC og anti-EEC-arbeidet.
- Spre våre løpesedler om EEC.
- Start ei studiegruppe om EEC med arbeidskameratene.
- Organiser ei anti-EEC-gruppe omkring studiearbeidet og utdelingsaksjonene.
- Ta opp EEC-spørsmålet på fagforeningsmøtene. Forsøk å få vedtatt en
uttalelse mot EEC.
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- Få klubbstyret til å ta kontakt med andre klubbstyrer om større
aksjoner.
b) I lokalsamfunnet.
- Tverrpolitiske anti-EEC-utvalg er det mest effektive dersom en vil ha
bredde og tyngde over EEC-aksjonene. Ta kontakt med folk dere regner
med er EEC-motstandere. Forsøk særlig å finne fram til folk som er
aktive i andre politiske partier, i fagbevegelsen, kooperasjonen,
småbrukar- og bondelag, fiskarlag, husmorlag og andre organisasjoner.
Ta gjeme også kontakt med organisasjoner på stedet og få til et samarbeid
mot EEC.
- Utdelingsaksjoner,
stands,
underskriftsinnsamlinger,
åpne
debattmøter, leser-innlegg i lokalavisene er viktige virkemidler i
startfasen. Og husk: mange steder må det komme et initiativ fra SF for at
anti-EEC-arbeidet skal komme i gang. Nøl ikke for lenge!»
Det er sjelden en plan til de grader kan leses som en beskrivelse av hva som
faktisk foregikk senere. Dette organisasjonsvedtaket fra september 1970 kan
også leses som en beskrivelse av hva SV-organisasjonen i alt for stor grad og på alt for mange steder - ikke gjorde under EU-kampen 1989-94.
Folkebevegelsens ledelse var i starten ytterst skeptisk til at SF skulle
spille noen synlig rolle i organisasjonen. Dyktige og arbeidsvillige SFere ble
holdt utafor sjøl når de trengtes. Enkeltpersoner som Berge Furre, Rolf
Hanoa og Fritz Holte ble likevel uunnværlige i kraft av sine personlige
kvalifikasjoner. Etter hvert økte kravene til virksomheten så raskt at det ikke
var mulig å holde SFeme på avstand. Og på grasrotnivå lot SFeme seg ikke
stoppe. I de fleste lokale utvalg av Folkebevegelsen var SFeme blant de mest
aktive. SF anno 1970-72 var i medlemstall og i antall lag en langt svakere
organisasjon enn SV var i perioden 1989-94, tallmessig sannsynligvis under
det halve av dagens SV. Men der hvor det fantes et partilag, var det sjelden
noen tvil om at EF-kampen måtte gå foran alle andre partioppgaver.
EF-tilhengeme la i 1970-72 argumentasjonen sin langs to spor:
- fredsprosjektet som knyttet sammen tradisjonelle rivaler som tyskere og
franskmenn,
- og trusselen om å havne utafor EFs tollmurer.
Hovedperspektivet i SF-argumentasjonen mot EF-medlemskapet var
følgende:4 EF var noe langt mere enn en tollunion. Det var et tilløp til en
ovemasjonal statsdannelse med kapitalismens friheter innskrevet i
grunnloven (Roma-traktaten). SF tok avstand fra EF først og fremst fordi EF
befesta kapitalmakten i Vest-Europa både formelt og reellt. Det var det
kapitalistiske ved EF, ikke det overnasjonale, som var kjernen i SFs
avvisning av EF-medlemskapet.
I den utadvendte agitasjonen trådte sjølråderetten fram som det sentrale
enkelt-ordet både i SFs og Folkebevegelsens opplegg. Dette skapte det
mangfold og den fleksibilitet i kampen som måtte til for å vinne folke
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avstemningen. Ulike politiske og sosiale grupperinger kunne på hvert sitt
grunnlag peke ut felt der det var viktig å beholde nasjonal sjølråderett. SFs
argumentasjon kunne derfor, innen rammen av slagordet «sjølråderett»,
utvikle en EF-argumentasjon på SFs eget politiske grunnlag. Denne
argumentasjonen hadde flere nivåer og målgrupper. Det grunnleggende
nivået var avklaringen internt i partiet om SFs syn på EF og EFmedlemskapet. Målgruppa var i den forbindelse medlemmene, særlig de
aktive medlemmene.
1 den utadvendte virksomheten ble argumentasjonen bestemt også av
taktiske forhold. Målgruppa avgjorde hva en la vekt på i den enkelte
situasjon. Det oppsto likevel få spenninger mellom det klare antikapitalistiske perspektivet som begrunna EF-standpunktet internt i partiet og
den utadvendte argumentasjonen.5 Den utadvendte argumentasjonen var mest
virkningsfull når den tok utgangspunkt i konkrete forhold. For SF var det
naturlig å gripe fatt i forhold som ved sitt innhold pekte ut det antikapitalistiske ved kampen mot EF-medlemskapet.
SF kom styrket ut av EF-kampen i 1970-72 både organisatorisk og
politisk. SFs studiehefte om EF ble solgt i et opplag på 7000 i stensilert A4format og i nærmere 3000 som bok. Nye medlemmer strømmet til partiet, og
SF sto med en politisk autoritet som ga løfter for framtida. Det første lands
styremøtet etter folkeavstemningen pekte ut to hovedoppgaver:
- å hindre alle nye forsøk på å få Norge inn i EF,
- å ta opp kampen mot alle former for EF-utvikling i det norske
samfunnet6
Landsstyret konkluderte slik - med Berge Furres stemme: «Oppgava er å
skapa eit Noreg som aldri blir 'modent for EF- men som mognast til
verkeleg folkestyre over kapitalmakt og autoritetar.»
Nå gikk det ikke så enkelt, men det er en annen historie.7

UTE AV ØYE, UTE AV SINN. 1974-1988
Etter 1974 var EF ute av SVs oppmerksomhet: Programmene fra denne
perioden beskriver den kapitalistiske verdensøkonomien, ikke EF. Ingen SVmedlemmer reiste spørsmål om å endre SVs syn på EF eller på medlemskap i
EF. Partiet brukte ikke tid og krefter på å holde motstanden mot EF levende
blant medlemmer og sympatisører.
Temaet EF dukker så vidt opp på Ny Tids store Europakonferanse,
«Europavei 3», høsten 1982. Det som der vakte oppsikt var SV-leder Berge
Furres forslag om at Norge burde få en «observatørordning med talerett» i
EFs utenrikspolitiske samarbeid, det som den gang gikk under betegnelsen
EPS.
Sikkerhetspolitikk var det sentrale feltet for SVs Europapolitikk på 1980tallet. Den sovjetiske invasjonen i Afghanistan skjerpa den kalde krigen og
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brakte øst-vest-kontaktene ned på et nytt lavmål. Rustningskappløpet fikk en
ny kraftig omdreining. Ronald Reagan ga grønt lys for «stjernekrigen», og i
Europa raste debatten om utplassering av nye generasjoner atomraketter.
Norge bidro til å skjerpe øst-vest-motsetningene ved å tillate forhåndslagring
av store mengder amerikansk krigsutstyr.
I dette klimaet oppsto perspektivet om EF som en motvekt til USA og
som en positiv kraft mellom øst og vest. Denne tankegangen slo inn også i
SV, men særlig i enkelte SU-miljøer. Utad argumenterte SU~eren Hans
Holm-Hansen sterkest for et slikt synspunkt: «EF betyr i dag økt
vesteuropeisk selvstendighet, på bekostning av amerikansk dominans. Et
selvstendig Vest-Europa er igjen en forutsetning for sovjetisk tilbaketrekking
fra Øst-Europa, og en almen avspenningsprosess i Europa.» Konklusjonen
var klar: «Som sosialist og fredsforkjemper mener jeg derfor at Norge snarest
bør søke medlemskap i EF.»8
Også innen SV slo den nye kald-krigs-spiralen inn på tilsvarende måte.
Theo Koritzinsky sa for eksempel til Ny Tid 15.11.86 at «hvis EPS lå an til å
bli et alternativ til NATO, ville vi vært langt mer positive til EPS-tilknytning
- det kunne til og med åpnet for norsk EF-medlemskap». Mens Erik
Solheim, den gang partisekretær, i intervju med Europinion (tidsskriftet til
Europeisk Ungdom) høsten 1986 sa at «SV kommer til å bli vesentlig mer
positive til EF, den dagen Fellesskapet utgjør et alternativ til USA.»
Men nettopp på denne tida, fra seinsommeren 1986, begynte reform
politikken til Gorbatsjov å ta form. Ikke EF, men den nye sovjetiske topp
ledelsen ble «brua» og «den positive kraft» mellom den kalde krigens øst og
vest. Da muren falt i november 1989, falt samtidig bunnen ut av argumentet
om et sjølstendig EF som vilkår for avspenning. Alleuropeiske samarbeids
opplegg var veien fram, ikke EF som uavhengig maktfaktor mellom USA og
Sovjetunionen. Det trengtes ikke lenger noen bru mellom «øst» og «vest».
Det som kunne komme til å trengs, var bruer mellom EF og de nye,
ettersoyjetiske republikkene Russland, Ukraina og Hviterussland.
Oppmerksomheten kunne på nytt vendes mot EF som økonomisk-politisk
system.
EF var ikke noe tema i lagsdebatten foran SVs landsmøte i 1987. Det
oppsto likevel en lett hektisk stemning under selve landsmøtet, utløst av et
intervju med påtroppende leder Erik Solheim i Dagbladet samme dag som
landsmøtet åpnet. Der sa Solheim blant annet: «Dersom vi kan holde
spørsmålet om medlemskap utenfor, trenger vi absolutt en debatt der målet er
å føre Norge inn i et mer konkret politisk samarbeid med EF.»9
Uttalelsen var innholdsmessig uskyldig nok, men falt i samme intervju
der Solheim ville «begrense lokal lønnsglidning» og erklærte at «jeg kanskje
representerer partiets velgere mer enn partiets medlemmer». Uttalelsen
utløste derfor mistenksomhet fra store deler av landsmøtet. Erik Solheim
måtte klargjøre overfor landsmøtet hva som lå i uttalelsen til Dagbladet.
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Klargjøringen gikk langs linjer som Solheim hadde gitt uttrykk for i et
intervju i Ny Tid tre uker før landsmøtet: «Etter at venstresida greide å holde
oss utafor EF fikk vi en utilsiktet virkning, nemlig at sosialdemokratene
knyttet oss tettere til USA. Jeg ser det som viktig for Norge å komme ut av
det amerikanske jerngrepet. Jeg er derfor for at vi diskuterer hvordan Norge
kan samarbeide med EF, men debatten bør ta utgangspunkt i at vi står utenfor
og vil gjøre det i overskuelig framtid. Vi bør diskutere hvordan vi kan få til et
samarbeid mellom de radikale partiene i EF-landa, men om vi starter opp en
diskusjon for eller mot norsk medlemskap, blir det de gamle skytter10
gravene.»
Landsmøtet i 1987 vedtok følgende avsnitt som del av det nye
prinsipprogrammet:
«EF-samarbeidet har utviklet seg på flere måter siden folkeavstemningen
om medlemskap i 1972. Flere land er med, og kontakten mellom dem har
økt, samtidig som det utenrikspolitiske samarbeidet har fått større
omfang. Men EF har ikke maktet å løse Vest-Europas mest presserende
problemer, og samarbeidet preges av store motsetninger, både landene
imellom og mellom sentrum og utkant.
SV arbeider for at Norge skal støtte utviklingen mot et mer uavhengig
Europa. SV ønsker økt samarbeid i Europa, men ikke basert på kapital
kreftenes interesser, som EF er uttrykk for. SV er imot norsk medlemskap
i EF.»
Prinsipprogrammet trakk deretter opp ei ramme for en mer aktiv Europa
politikk:
«SV ønsker likeverdig samarbeid i Europa for å møte utfordringene i
Europa: tilbaketrekkingen av stormaktenes atomvåpen, forurensningene
og arbeidsløsheten. SV ønsker samarbeid mellom de små landene i Østog Vest-Europa for å styrke deres selvstendighet i forhold til stormaktene.
SV vil arbeide for å styrke det nordiske samarbeidet. SV vil styrke
samarbeidet med sosialistiske og radikale partier og bevegelser i Europa.»
Det var ingen dissens på dette punktet. Dermed var grunnlaget lagt for en
klar nei-holdning fra SV dersom «omkampen» skulle komme.

OMKAMPEN OM EU, 1988-1994
Kunne omkampen vinnes, hvis den kom? I oktober 1986 var Ottar Brox
skeptisk. I intervju med Ny Tid (25.10.86) var budskapet at «den grunn
leggende koalisjonen bak nei’et er ødelagt» først og fremst som følge av
endringer i bygde-Norge og i forholdet mellom bygdenæringene og de
radikale kreftene i fagbevegelsen.»11
SVs landsstyre hadde sin første EF-debatt i mars 1988. Debatten ble fulgt
opp på møtet i hovedstyret (nå: sentralstyret) 26. april. Hovedstyret vedtok en
fire siders uttalelse der det blant annet heter at «stadig flere problemer må
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løses gjennom internasjonalt samarbeid og at enkelte av disse problemene
best kan løses gjennom ovemasjonal myndighet». SV vil derfor «gjeme
drøfte all-europeisk samarbeid, også med overnasjonale trekk. Et slikt
samarbeid bør ha som viktige mål:
- Miljøvern.
- Nedrustning og felles sikkerhet.
- Full sysselsetting og andre sosiale, kulturelle og politiske menneske»
rettigheter.
SV kan ikke se at EF er en organisasjon som kan bidra til å løse de aktuelle
problemene. EF fungerer på kapitalens premisser og vil således vanskelig
kunne arbeide for de ovenstående mål.» Uttalelsen konkluderer derfor med at
SV sier «Nei til norsk medlemskap i EF.»
Om tilpasningen til det indre markedet sier uttalelsen:
«SV kan ikke godta en passiv norsk tilpasning til det indre marked. SV
vil arbeide for en felles nordisk holdning til det indre marked. Denne
felles holdningen må være basert på ivaretakelse av de beste regler for
arbeidsmiljø, helse- og sikkerhetsforskrifter, forbrukerbeskyttelse og
miljøvern.»
Hovedstyret foreslo at det måtte opprettes et tverrpolitisk «Opplysnings
kontor om EF» med utgangspunkt i de fire nei-partiene fra 1972, Senter
partiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og SV. Opplysningskontorets arbeid
skulle være basert på «at Norge ikke skal bli medlem av EF» .
Arbeiderbladet (28.4.88) brukte overskriften «SV-svev mot EF» etter
hovedstyremøtet og ingressen «SV får ikke lenger frysninger på ryggen ved
tanken på norsk deltakelse i det indre marked i EF.» Overskriften og
ingressen ble brukt til tross for at avisa lot Erik Solheim få siste ordet: «Vi
frykter en situasjon der vi ikke går, men sklir inn i EF.»
Vedtaket fra SVs hovedstyre peker fram mot den strategiske uenigheten
mellom SV og Senterpartiet i forholdet til EU. Hovedstyret åpnet for at det
kunne være riktig for Norge å gå inn for overnasjonale ordninger, men ikke
på EFs grunnlag. Overnasjonalitet kunne være aktuelt når det gjaldt miljø
vern, nedrustning og alleuropeisk sikkerhet, menneskerettigheter og syssel
setting.12 Senterpartiet ga under EU-kampen ingen åpning for overnasjonale
ordninger, og brukte Grunnloven og «selvstendigheten» som symbol for
innholdet i nei-kampen. Dette førte til at Senterpartiets EU-motstand fikk et
fundamentalistisk skjær over seg, mens SVs nei ble oppfattet som mer
tidsbestemt og mer avhengig av hvordan EU kunne komme til å utvikle seg.
I juni 1988 hadde Stortinget sin første EF-debatt i denne «omkampen»
om Norges forhold til EU.. Utgangspunktet var to stortingsmeldinger som
argumenterte for at Norge måtte tilpasse seg EFs indre marked.13 Theo
Koritzinsky var SVs medlem i utenriks- og konstitusjonskomiteen og
dissenterte på avgjørende punkter.
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Under EØS-debatten i 1990-92 forsøkte særlig ja-debattanter fra Arbeider
partiet å spre en myte om at SV i denne stortingsdebatten «godtok at Norge
måtte tilpasse seg EFs indre marked» og dermed godtok utgangspunktet for
det som skulle bli EØS-avtalen. Dette er feil. I fraksjonsmerknaden til SV
heter det: «Men Sosialistisk Venstreparti kan ikke godta at Norge, slik det
uttrykkes i stortingsmeldingen, «må tilpasse seg utviklingen av EFs indre
marked». Theo Koritzinsky la vekt på at: «det er helt nødvendig med
nasjonal styring over kapitalbevegelser, slik at Norge blant annet kan føre en
politikk for full sysselsetting», «helse- og miljøpolitiske krav må stå i
forgrunnen i den nye norske og nordiske EF-debatten», og tok avstand fra
EF-tilpasninger som «undergraver Norges muligheter for en økonomisk
politikk med vekt på nasjonal styring av kapitalbevegelser, en aktiv
distriktspolitikk og en politikk for full sysselsetting.»
I denne fasen av EF-debatten skapte det problem for SV at Arent M.
Henriksen, stortingsrepresentant for SV fram til 1989, i et offentlig
utredningsutvalg hadde vært enig med resten av utvalget om å fjerne valutakontrollen og slippe løs frie kapitalbevegelser over de norske grensene. I
debatter møtte SVere i 1988-89 stadig AP-folk som påsto at SV nå tok
avstand fra Arent M. Henriksen for å finne argument mot EFs fire
markedsfriheter.14 Men Arent M. Henriksen hadde ikke ryggdekning i noe
SV-vedtak eller noe SV-organ for det standpunktet han inntok i utrednings
utvalget. Spørsmålet om valutakontroll og frie kapitalbevegelser var aldri
oppe til diskusjon i noen SV-sammenheng mens utredningsarbeidet foregikk.
Det var på denne tida en uviss situasjon i og omkring15 SV når det gjaldt
holdningen til EF, og særlig til hvor sterkt SV burde engasjere seg i å befeste
nei-perspektiv på EF. Det fantes for eksempel både en EF-tilhenger og
enkelte svært forsiktige EF-motstandere i det første EF-utvalget som SV
nedsatte våren 1988. Det samme var tilfelle i Oslo SVs internasjonale utvalg,
der Runar Todok var leder.
Blant sentrale tillitsvalgte var det likevel liten tvil. SVs landsstyre hadde
EF-spørsmålet oppe i september 1988 etter en innledning av nestleder Per
Eggum Mauseth. Der sa han blant annet: «EF-saka er ikke en hvilken som
helst politisk sak for Sosialistisk Venstreparti. Selve grunnlaget for partiets
samling/stifting ligger i seieren fra 25. september 1972 - 16 år siden i dag.
SV har med rette blitt oppfatta som selve kjemetroppen i EF-motstanden i
Norge, spesielt innen arbeiderbevegelsen.»
Med henvisning til prinsipprogrammet fortsatte Per Eggum Mauseth: «Vi
har altså ikke et situasjonsbestemt forhold til EF. Så langt vi kan overskue
har vi en prinsipiell motstand. Vi trenger derfor heller ikke uttale oss uklart
om vår holdning til EF. Vi har ikke et EF-standpunkt som varierer med EFs
miljøpolitikk eller med enkelt-beslutninger om andre sider av EFs stand
punkter. Vi skal gå foran i EF-motstanden også i 1988 og i 1990-åra, liksom
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i 1971 “72. Skal vi være en drivkraft i en kamp vi bør ha forutsetninger for å
vinne, skal ikke vi skape tvil, men mobilisere styrke i motstanden.»
Landsstyret vedtok en «EF-strategi» i 7 punkter der det blant annet står:
- «EF-motstanden må denne gangen 'politiseres' mer enn i 1972. Vi er
motstandere av EF fordi vi ønsker å føre en annen politikk enn den som
rår i EF. Vi vil for eksempel stå utafor EF for å oppnå et grønnere
samfunn.» (punkt 2)
- «SV vil arbeide for at en eventuell folkebevegelse mot EF får en
politisk plattform som klart tar avstand fra fremmedfrykt og rasehat.»
(Fra punkt 3)
- «SV mener at et Informasjonskontor mot EF-medlemskap bør
etableres snarest råd.» (Fra punkt 5)
- «Den farligste utvikling er om Norge står utafor EF og ukritisk skriver
av alle EF5s direktiver og lover. SV tar derfor avstand fra at det skal være
en generell politikk å følge reglene for EF’s indre marked. SV vil sørge
for at alle viktige tilpasninger blir tatt opp til kritisk debatt.»
Et eksempel på at SV på dette tidspunktet søkte å «vokse på EF-kampen», er
en stor Dagblad-mnonse 15.10.88. Diagrammer viste hvordan EF hadde
flere arbeidsløse, flere fattige og større forurensing enn Norge, og budskapet
var «Meld deg inn i tide!» - i SV, ikke i EF.

Den gradvise tilpasningen til EF
Fra 1989 tok EF-kampen en vending som hadde ligget i lufta lenge - helt
siden stortingsmeldingen om tilpasning til det indre markedet kom høsten
1987. «Omkampen» skulle ikke bli en klar og enkel prinsippdebatt om norsk
medlemskap i EF. Velgerne skulle i stedet stilles overfor en lang, uoversiktlig
og teknisk preget tilpasningsprosess.
Etter avtale med sosialdemokratiske statsministre i Norden og Østerrike
holdt Delors i januar 1989 en tale i EF-parlamentet som trakk opp
perspektivene fram mot en EØS-avtale mellom EFTA og EF. Statsministrene
i EFTA møttes så i Oslo 13. mars og gjorde sitt historiske vedtak: «Vi ser for
oss, blant annet, etableringen av et felles europeisk marked med fri bevegelse
av varer innen en tollunion og fri bevegelse av tjenester og kapital .... »
Dessuten: «en sammenfallende lovgivning mellom EF og EFTA». Denne
Oslo-erklæringen er seinere virkeliggjort gjennom EØS-avtalen - med
unntak av punktet om tollunion. En tollunion vi forpliktes av, men ikke er
medlem av, det forbyr Grunnloven.
Det tok tid før alvoret i Oslo-erklæringen satte skikkelige spor etter seg på
nei-sida. Sjøl var jeg bedt om å holde en halv times EF-innledning på SVs
landsmøte i april 1989 - og hadde forberedt et generelt oppgjør med EFsystemet forstått som det indre markedets nådeløse konkurransekapitalisme.
Det var på tips fra Theo Koritzinsky minuttene før jeg gikk på talerstolen at
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jeg føyde til det avsnittet som ble hovedkonklusjonen på innlegget: Et nei til
EF må bety nei til EF-tilpasning!
EØS-forhandlingene ble forberedt på embetsmannsnivå fra forsommeren
1989. Det var likevel først i desember at Stortinget ble invitert til å mene noe
om en framtidig avtale. Da stilte SV - som eneste parti - krav til forhand
lingsmandatet16:
«Utformingen av nye rettsregler og bestemmelser skal bare harmoniseres
med EFs hvis det er forenlig med et høyt ambisjonsnivå når det gjelder
normer og standarder, særlig når det gjelder krav til helse, arbeidsmiljø,
sikkerhet og miljøstandarder. Norge må under ingen omstendighet la seg
forplikte av EFs prinsipp om 'gjensidig godkjenning'. En gjensidig åpning
av markedene for offentlig innkjøp må utredes langt grundigere før en tar
opp forhandlinger om dette. Varehandelssamarbeidet skai ikke baseres på
en tollunion med EF. Forhandlingene med EF må ikke føre til en utvidet
liberalisering av kapitalbevegelsene mellom Norge og EF/EFTA og heller
ikke til en utvikling av et felles marked for finansielle tjenester.»
SV er kritisert for mange ting i denne EF-kampen, blant annet både for uklar
EØS-profil og for at EØS- og EU-standpunktene «ble tredd ned over hodet»
på medlemmene. Men allerede på dette tidspunktet var det klart at SVs krav
ville sette bom for en EØS-avtale. Samtidig ville det forundre om noen hadde
klart å fmne en eneste SVer som var uenig i de konkrete kravene som ble
stilt. Det var krav som måtte stilles hvis SV skulle ta sine egne prinsipp- og
arbeidsprogram alvorlig. Det var da heller ingen uenighet innad i SV om
disse kravene til forhandlingsmandatet, verken i Stortingsgruppa eller i
sentralstyret. Ingen SV-med lem mer reagerte på kravene i Ny Tid eller i andre
media - naturlig nok.
SV var tidlig ute med sine krav til forhandlingsmandat. I Stortinget var
SV eneste parti som mente noe om regjeringens forhandlingsmandat. Heller
ikke utafor Stortinget var det på dette tidspunkt - så vidt jeg har kunnet
konstatere - noen partier eller organisasjoner som hadde stilt krav til
forhandlingsmandatet eller til innholdet i EØS-avtaien. Samtidig la SVkravene en mal for EØS-debatten. Nei til EU formulerte etter hvert17 sine
krav og oppfordret andre organisasjoner å stille sine egne krav til en EØSavtale. Det førte blant annet til at LO-forbund og LOs landsstyre eter hvert
stilte sine krav til en EØS-avtale. Det samme gjorde Kristelig Folkeparti.
Ikke alle krav var alvorlig ment. Det gjaldt særlig LO-ledelsen som fikk
oppfylt halvannet av sine 15 krav18, men som likevel anbefalte EØS-avtalen.
Det er heller ingen tvil om at Kristelig Folkeparti fikk få av sine krav oppfylt
- uten at det fikk noen konsekvenser for EØS-standpunktet.
Det kan diskuteres hvor riktig det var av SV «å stille krav til EØSavtalen» - i forhold til ei linje som innebar å si nei til EØS fra første
øyeblikk.19 Jeg mener fortsatt at denne «krav-linja» var riktig. Det var
nødvendig å reise en debatt om det konkrete innholdet i en mulig EØS-
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avtale. Det var ingen som høsten 1989 så for seg en avtale så omfattende og
så bindende som den EØS-avtalen vi faktisk fikk. Det Stortinget diskuterte i
desember 1989, var «norsk tilpasning til EFs indre marked». SVs konkrete
krav til forhandlingsmandatet var i praksis et nei til de mest betenkelige
tilpasningene til dette indre markedet.20
Det er likevel klart at SV med denne krav-linja åpna seg for kritikk med
enklere utgangspunkt. I Klassekampen avsluttes et intervju med Paul Chaffey
med spørsmålet: «SV er med visse forbehold tilhenger av en EØS-avtale. En
slik avtale legger nettopp EFs fire friheter, kapitalens friheter, til grunn. Er
ikke en EØS-avtale en glideflukt i retning norsk EF-medlemskap?»25 SVkrava i Stortinget ville ha stoppet denne glideflukten. Men det er ingen tvil
om at det var vanskelig å «bryte lydmuren» i media med slik konkretisering
av EØS-debatten.
I november 1989 stilte SVs faglige landskonferanse - før stortingsgruppa
- sine krav til en EØS-avtale. En melding fra NTB fastslår at lands
konferansen «støtter en EØS-avtale som alternativ til EF-medlemskap». Men
vilkårene landskonferansen hadde stilt, var mange:
- ikke tollunion,
- ingen svekkelse av krav til helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og miljø
standarder,
- varige unntak for offshoreindustrien, landbruket, nærings- og distrikts
politikken og konsesjonslovgivningen,
- ingen økt adgang for utenlandske fiskere til norske fiskeressurser,
- ingen harmonisering av skatter og avgifter.
Det var ikke lett å nå fram med vettuge budskap til en uinformert offentlighet
når en sto overfor en joumaliststand som ikke hadde innsikt nok til å se at
nesten hvert eneste punkt på lista var et veto mot en EØS-avtale som etter
EFs forutsetninger skulle bygge på EFs «acquis communautaire», dvs. på
regelverket for EFs indre marked.
Hensikten med slike kravlister var å synliggjøre hvorfor det var viktig å
være imot en framtidig EØS-avtale. Det var likevel naturlig at de utålmodige
ville ha SV fram til et klart nei til EØS raskest mulig. Etter nyttår 1991 kunne
det se ut som om et forhandlingsresultat kunne komme i løpe av noen
måneder.22 På landsstyremøtet i februar 1991 var det tre stemmer for å kreve
EØS-forhandlingene brutt. Paul Chaffey viste til at Senterpartiet ikke krevde
brudd i forhandlingene da partiet trakk seg fra Syse-regjeringen i november
1990, mens Erik Solheim opplyste «at ledelsen i Nei til EF har bedt SV om
ikke å kreve brudd i EØS-forhandlingene nå».23
SV-ledelsen vurderte det i 1989-90 slik at det ikke ville bidra til en
kraftig, folkelig EØS-motstand dersom SV og resten av nei-sida tok avstand
fra EØS-avtalen i utgangspunktet. Ja-sida framstilte forhandlingene med EF
som forhandlinger om en «utvidet handelsavtale». Det var bare blant de godt
informerte at det var klart hva som lå i utgangspunktet for EØS-forhand103

lingene: at avtalen ville bli en avskrift av Romatraktaten på alt som hadde
med det indre markedet å gjøre. En vurderte det slik at folk flest ikke ville ha
forståelse for å si nei til et forhandlingsresultat som ikke forelå. Men samtidig
var det klart at de fleste kravene som SV hadde stilt til avtalen, ikke ville bli
oppfylt.
Det en i ettertid kan kritisere SV for, er at partiet ikke kombinerte denne
«kravlinja» med atskillig mer intensiv skolering og mer offensiv agitasjon
mot det indre markedet - og dermed mot EØS-avtalen - som EUs storstilte
kapitalisme-prosjekt. Det studiemateriellet som forelå, hadde i hovedsak en
slik innretning. Men verken partiledelsen eller partiorganisasjonen som
helhet klarte å løfte denne skoleringsoppgaven så høyt som EØSutfordringene krevde. Dermed fikk heller ikke den utadvendte EØS»
argumentasjonen den anti-kapitalistiske brodd som den kunne og burde hatt.
Senterpartiet og Nei til EF sto under EØS-kampen overfor samme
taktiske dilemma som SV - og valgte nøyaktig samme linje. Skal en dømme
ut fra mediabildet, var det ingen debatt om dette i Senterpartiet. I Nei til EF
ble debatten avklart på rådsmøtet i februar 1991 - der bare et lite mindretall
gikk hm for at organisasjonen skulle ta standpunkt til EØS-avtalen allerede
da. Det er likevel sannsynlig at ingen av de 60-70 rådsmedlemmene som var
tilstede på møtet, var i tvil om sitt nei til en EØS-avtale. Alle de tre sentrale
nei-organisasjonene fulgte derfor samme strategi: Et nei til EØS måtte
forberedes gjennom konkrete krav som ikke kunne oppfylles.
Denne EØS-strategien ble etter alt å dømme mer omstridt i SV enn i
Senterpartiet og i Nei til EF. Debatten kom opp med særlig styrke på SVs
landsmøfe på Hamar i april 1991. På nytt ble det foreslått at SV skulle kreve
brudd i EØS-forhand lingene, og denne gang var mindretallet stort.
For dem som hadde satt seg inn i SVs EØS-argumentasjon burde det ikke
hersket noen tvil om at SV ville gå inn for å avvise EØS-avtalen. Når det
likevel ble høy temperatur over EØS-debatten på landsmøtet, hadde det nok
sammenheng med at mange delegater likevel - etter mitt syn fullstendig uten
grunn - følte seg usikre på hvor partiledelsen sto, og at enkelte av dem heller
ikke hadde noe imot å gi ledelsen et varsko. Men dermed bidro debatten også
til effektivt å spre inntrykket i media av at det var strid om EØS i SV.
Dette inntrykket ble forsterka da Berge Furre i juni 1991 anbefalte EØS
som et historisk kompromiss. SV burde være villig til å godta en EØS-avtale
«mot et løfte fra Arbeiderpartiet om at EF-saken legges på is for en periode
av minst fem år framover».24 Ny Tid refererte samtidig til at Paul Chaffey
«lenge delte Furres standpunkt, men ikke lenger gjør det med det resultatet
EØS-forhandlingene nå ser ut til å gi».25
Synspunktet til Berge Furre fikk virkning utad, men ingen virkning
innover i SV. Det viste seg noen få dager seinere da det såkalte «gjennom
bruddet» i EØS-forhandlingene kom 18.-19. juni, det som raskt viste seg å
være falsk alarm basert på en voldsom misforståelse fra ledelsen i den
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norske forhandlingsdelegasjonen. Paul Chaffey karakteriserte for eksempel i
en kommentarartikkel i Arbeiderbladet (22.6) EØS som EFs venteværelse og
presenterte hovedgrunnene til at SV sa nei til EØS-avtalen. Han argumenterte
samtidig for at det burde holdes en folkeavstemning om EØS-avtalen, både
fordi den omfattet så mye av EFs regler og fordi den omgjorde resultatet av
folkeavstemningen i 1972. I slutten av juni sa også Nei til EFs rådsmøte nei
til EØS-avtalen og krevde folkeavstemning.
EØS-kampen endte med tap. Det tapet stilte SV overfor enorme
utfordringer nettopp fordi EØS-avtalens markedsffiheter er mer i strid med
SVs program grunn lag enn med noe annet norsk partiprogram. Erik Solheim
advarte mot EØS-løsningen så tidlig som i oktober 1988: «Vår linje er at
Norge ikke skal lirkes inn i EF gjennom bakveien. Det verst tenkelige av alt
er at AP-regjeringen får lov til å tilpasse oss skritt for skritt nærmest i all
stillhet. Regjeringas syn ser ut til å være at byråkratene skai skrive av alle
EFs lover, næringslivet kopiere alle EFs standarder og teknokratene tilpasse
våre holdninger, mens presse og politikere holder kjeft og folket gis
sovemedisin.» Bedre prognose på hva som faktisk har skjedd, ble ikke gitt så
tidlig som i 1988.

Beriin-murens fall
Parallelt med EØS-forhandlingene foregikk det langt mer dramatiske ting i
Europa. I november 1989 falt muren i Berlin, og i nyttårstalen sin lanserte
president Mitterand tanken om et «konføderalt Europa» av EF, EFTA og de
østeuropeiske land. Han tok dermed opp igjen tankene til de Gaulle om et
Europa fra Atlanterhavet til Ural. Verdensbegivenheter grep inn og endret
viktige vilkår rundt EF-debatten i Norden.
Berge Furre har i ettertid erkjent at «han den første tida etter Berlin
murens fall hadde vært på vei over mot et ja-standpunki Det forelå da en
mulighet for å skape en virkelig all-europeisk samarbeidsordning. Men den
ble ikke grepet. I stedet har EU satset på å bygge opp murer mot ØstEuropa.»26 I Stortingets EF-debatt rett over nyttår (4.1.90) oppfordret Erik
Solheim regjeringen om å undersøke Mitterands utspill om et konføderalt
Europa.
Dagens Næringsliv brukte overskriften «Åpner for u-sving i EF-saken»
om Erik Solheims innlegg.27 Klassekampen prøvde også å festne inntrykket
av at SV var på vei mot et nytt syn på EF, blant annet i et intervju med Erik
Solheim 16.1.90 med overskrift over fem spalter «SV på glid vekk fra RFstandpunktet?» Spørsmålstegnet ble fulgt av ingressen: «En positiv holdning
til den franske president Francois Mitterands forslag om en europeisk
konføderasjon. Vilje til å avgi norsk suverenitet. Betyr det at SV snur i EFspørsmålet?»
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I intervjuet benektet Solheim at SV hadde endret syn på EF: «Nei-standpunktet er SVs varemerke.» Samtidig holdt han fast på at internasjonali
seringen hadde skutt så stor fart etter 1972 at det var behov for overnasjonale
løsninger på mange områder, både når det gjaldt miljøvern, kapitalkontroll
og forurensningene i Øst-Europa.
De nye maktforholdene i Europa slo direkte inn i Nordens forhold til EF.
I september 1990 åpnet Ingvar Carlsson overraskende og uten forhåndsdebatt
i partiet for at Sverige kunne søke medlemskap i EF. Det skjedde på sosial
demokratenes kongress og fikk tilslutning fra kongressen, også der omtrent
uten debatt. Eneste forbehold som ble tatt, var at EF ikke utviklet en felles
forsvarspolitikk. Denne meldingen kom på tverke for Arbeiderpartiets EFstrategi: en tilpasning til EF gjennom en EØS-avtale som etter hvert ville
bryte ned EF-motstanden i Norge. Hvis Sverige søkte medlemskap, kunne
ikke NATO-landet Norge sitte på gjerdet. Det var konklusjonen til APJedelsen allerede høsten 1990. Men foreløpig var det EØS. EF-medlemskapet
«sto ikke på dagsordenen».
Meldingen fra Sverige utløste umiddelbart debatt i SV. Raymond
Johansen sa til Arbeiderbladet at «det vil være svært vanskelig for Norge å
bli stående utenfor EF dersom Sverige blir EF-medlem». Men under
overskriften «Sterk SV-uenighet» kunne ikke Ny Tid vise til noen andre enn
Raymond Johansen som mente at Norge måtte følge Sverige inn i EF. SUlederen Lisbet Rugtvedt slo fast at «svensk medlemskap forandrer ikke EF»,
Paul Chaffey at «det må ikke skape større panikk hos oss at de svenske
sosialdemokratene går inn for EF enn at de norske gjør det», og Hanna
Kvanmo at «så sant det på noen forsvarlig måte er mulig, må vi unngå at
Norge kommer med i Fellesmarkedet.»28
På SVs landsstyremøte 23.-24. september var det ingen som fulgte
Raymond Johansens linje. Erik Solheim prøvde å dempe den allmenne
kritikken mot Raymond Johansen, men etterlot ingen tvil om hovedsaken:
«Blir det ny EF-kamp, må partier med høyst ulike standpunkt vise at de kan
samarbeide.»

Den tverrpolitiske kampanjen
Det tverrpolitiske samarbeidet var allerede i gang. I slutten av august 1990,
omtrent på dagen tjue år etter stiftelsen av Folkebevegelsen, ble
Øpplysningsutvalget om Norge og EF omdøpt til Nei til EF. Det skjedde på
en bredt sammensatt landskonferanse. SV hilste den nye nei-organisasjonen
velkommen: «SV-leder Erik Solheim oppfordrer sine partifeller til å gå aktivt
inn i Nei til EF-aksjonen som ble startet søndag» - som det het i
Arbeiderbladets ingress (28.8) under overskriften «Velkommen nei-aksjon».
For SV tydet valgresultatet i 1991 på at alt var i god gjenge. 12,2% førte
hundrevis av nye SVere inn i kommunestyrer og fylkesting - og tusenvis inn
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i andre lokalpolitiske verv. Problemet for EF-kampen ble SVperfeksjonismen: du tar ansvar for det vervet du har fått, og du må forberede
deg bedre enn alle andre! Det ble lite tid til overs til praktisk EF-kamp - på
gater, i organisasjoner, i media. Dessuten mente nok mange at det ikke hastet.
Men det hastet. EØS-avtalen skulle avgjøres av Stortinget. Dermed var
det klart at bare en folkelig mobilisering langt utover det som trengtes for å
vinne en folkeavstemning, kunne stoppe EØS-avtalen. Nei til EU startet sin
omfattende EØS-kampanje i februar 1992. Den kulminerte med båtstafetten
langs kysten i juli/august og med streikene på nøkkelbedrifter fra Agder til
Trøndelag i september. Da Stortinget godkjente EØS-avtalen i oktober 1992,
viste de to siste meningsmålingene for første gang dødt løp mellom ja- og
nei-standpunktene.
1 denne kampanjefasen var mange SVere aktivt med. Men EØS-kampen
ble ikke prioritert så høyt at en «la alt annet til side» slik SFere hadde gjort de
siste kampanjemånedene i 1972. En viktig grunn var at få trodde EØSkampen kunne vinnes - til tross for at lista ikke lå høyere enn å få tallet på
nei-stemmer på Stortinget opp til den magiske grensa på 42. Det var under
EØS-kampen SV som organisasjon sviktet mest. Men mer om dette seinere.

Interne avklaringer
Om folkeavstemningen
De siste månedene av EØS-kampen var mange SVere -- godt hjulpet av heia
rop fra media og ja-politikere - opptatt av samvittighetskvaler omkring en
framtidig folkeavstemning. Fra juni 1992 var mye av EU-debatten internt i
SV dominert av hvordan en skulle forholde seg til én av mange mulige
hypotetiske situasjoner: hva skulle SV stemme i Stortinget hvis det ble et
knapt ja-flertall ved en folkeavstemning?
Synspunktene gikk i mange retninger. Noen mente SV måtte bøye seg for
ethvert flertall - uansett hvor lite det måtte være. Andre mente SV måtte
stemme nei i Stortinget uansett hvor stort ja-flertaliet måtte bli - bare det var
klart markert i valgkampen fra SVs side. Ottar Brox var den som
dramatiserte debatten mest i en kronikk i Dagbladet 27.8.92 - formet som et
åpent brev til Erik Solheim: «Forlater SV sine velgere?» Kronikken sluttet
slik:
«SV får knapt nok en ekstra stemme om partiet lover å legge ned våpnene
etter et knapt folkeavstemningstap (så mange ’byradikale* super™
demokrater finnes ikke!), men du vi! miste de fleste nye velgere som er
kommet til i din tid om de vinner fram, de som vil skape inntrykk av at
SV ikke tar sine egne erklærte verdier alvorlig nok til å kjempe for dem
med alle lovlige og ellers aksepterte midler.»
Debatten endte med landsstyrets vedtak i september 1992: SV bøyer seg bare
for et ja-flertall i landet som helhet dersom det også er et ja-flertall i minst
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halvparten av fylkene. Henry Valen var kjapt ute med sin dom: «SV-kravet
gjør JA-seier umulig.»29 Denne vurderingen til Valen var fullstendig
misvisende. Det kunne godt bli ja-flertall i 10 fylker selv med et samlet jaflertall ned mot 53%.30 SVs landsstyre tok med åpne øyne en sjanse, dels for
å samle seg om et felles standpunkt, og dels for å få spørsmålet «ut av
verden». Det siste viste seg som et fromt ønske, effektivt punktert av et punkt
i LO-vedtaket fra kongressen i september 1994 og av en del SVere som reiste
debatten på ny de siste ukene før folkeavstemningen.
Om regjeringssamarbeid
På landsstyremøtet i november 1992 oppsto den debatten som skulle ende
som SVs akilleshæl i valgkampen 10 måneder seinere. Utgangspunktet var
spørsmålet: Kan SV gå i regjeringssamarbeid i en regjering som godtar EØSavtalen som sitt arbeidsgrunnlag? Spørsmålet ble reist av Hans Ebbing.
Solheims svar var: «Å debattere slike krav og betingelser allerede nå, ville
være å forskuttere en utvikling vi ikke kjenner.»31 Det var denne debatten
som i stor grad ble EU-debatten internt i SV fram til landsmøtet i april 1993.
Første runde i kampen falt på landsstyremøtet i mars. Et forslag fra Bergen
og Hordaland SV om å programfeste at SV bare kunne gå inn i en regjering
som forpliktet seg til å si opp EØS-avtalen, fait med 22 mot 4 stemmer.32
Landsmøtet i april 1993 endte med et vedtak som sa at
«mobiliseringen mot norsk EF-medlemskap har utløst politiske krefter
som kan danne grunnlaget for en alternativ politikk etter at EF-saken er
endelig avklart. ... SV vil derfor bidra til å bygge en ny allianse med et
fornyet Ap, - en allianse der også Sp kan delta. En slik allianse må
forankres
i
breie
massebevegelser som
fagbevegelsen
og
miljøbevegelsen. Dessuten må det bygges videre på den folkelige
mobilisering som er skapt i kampen mot norsk medlemskap i EF. Denne
alliansen er en forutsetning for å skape et samfunn som bygger på andre
verdier enn det EF-systemet bygger på. På en slik bakgrunn er SV beredt
til å gå inn i forhandlinger om regjeringsdannelse.
SV vil legge til grunn at regjeringssamarbeidet ikke må hindre Norge å si
opp EØS-deltakelsen. SV vil også bruke regjeringsmakten til å stanse EFtilpasningen gjennom EØS eller på annen måte for å legge grunnlag for et
alternativt økonomisk system til markedsliberalismen.»
Vedtaket var et kompromiss - et kompromiss i en situasjon der menings
målingene ga SV en oppslutning som svingte mellom 15 og 20%, og der SV
var jamstort med Arbeiderpartiet i Nord-Norge.

Valgnederlaget i 1993
Årsakene til valgnederlaget ved stortingsvalget i 1993 er diskutert av flere,
også i dette heftet av Vardøger. Jeg nøyer meg her med min egen subjektive

108

vurdering i knappest mulige form: Det er mulig at mange nei-velgere
bedømte SVs EiJ-profil som uklar, og at de derfor foretrakk det klareste neialtemativet, altså Senterpartiet. Men raset i velgeroppslutning skjedde under
valgkampen, og da var det andre saker som SV kom uheldig ut med, blant
annet et saklig sett prisverdig skatteutspill. Viktigst ble likevel samarbeidsinvitten til Arbeiderpartiet.
På landsmøtet var det vilkårene knyttet til samarbeidsinvitten som var
vitsen med vedtaket. Arbeiderpartiet skulle enten avsløres - hvis de avviste
vilkårene - eller tvinges til radikalisering - hvis de godtok vilkårene. Det
siste var det få som trodde på. Men landsmøtet var villig til å gi
Arbeiderpartiet sjansen - for vidåpen scene.
Landsmøte-budskapet nådde ikke fram til velgerne. I valgkampen var det
samarbeidsviljen som ble hovedbudskapet. Vilkårene ble teksten med de små
bokstavene. Dermed framsto SV for velgerne som et parti som ikke visste
hva som var viktigst, regjeringssamarbeid eller EU-motstand. Velgerne flykta
fra SV i alle retninger. SV endte på 7,9% og med en stortingsgruppe på 13,
fire færre enn før valget.

SV i sluttkampanjen
Valgnederlaget ga SV en langt mer beskjeden plass i den avgjørende
kampanjen fram mot folkeavstemningen enn landsmøtet hadde lagt opp til i
sine vedtak. Likevel gjennomførte SV en god og effektiv kampanje det fram
mot folkeavstemningen. Kampanjen bygde på strategidokumentet «Det er nå
det gjelder», vedtatt av landsstyret i mars 1994. Strategien bygde på fire
hovedpunkter:
- SV skal stå for venstresidas argumenter.
- SV skal fokusere på EU som system, ikke så mye på selve forhandlings
resultatet.
- SV skal trekke opp de internasjonale utfordringene og knytte disse til den
norske virkeligheten.
- SV ønsker å påvirke utviklingen i Europa.
Lederen for strategiutvalget, Kyrre Lekve, gikk allerede etter en måned ut
med hard kritikk for manglende oppfølging, ikke fra partileder og fra parti
sekretær, men fra «bredden i partiet».33 Det er likevel min vurdering at SV
langt på vei klarte å gjennomføre denne strategien for kampanjen fram mot
folkeavstemningen. Kampanjemateriellet var fullt på høyde med det som
ellers ble produsert på nei-sida, og organisasjonen maktet hardkjøret de siste
månedene. Ledende SV’ere sto fram som naturlige og viktige deler av neifronten på debattmøter, i TV-panel og i mediadebatten for øvrig.34
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SV-bildet i media
Mediabildet av SV var i lange perioder under EØS- og EU-kampen ikke
bildet av et parti med enstemmige nei-vedtak og en prinsipiell neiargumentasjon. Avislesere og TV-seere fikk ikke med seg de enstemmige
vedtakene fra landsmøter og landsstyremøter. Når de leste om SV, var annet
hvert oppslag enten med et SV-medlem som var blitt EU-tilhenger35 eller
med en ledende SVer som hadde sagt en setning som i overskrift eller ingress
kunne dreies til et SV på gli eller et SV i tvil.
Eksemplene på det siste er mange. Blant mine egne klipp skal jeg her
bare trekke fram en håndfull. Vi kan gjeme starte i Ny Tid. Erik Solheim
hadde i september 1988 et helsides intervju i Ny Tid etter et besøk hos SF i
Danmark. Intervjuet uttrykker klar og prinsipiell EF-motstand på sentrale
områder som miljøvern, kapitalkontroll og politisk handlefrihet. I tillegg
omtales EF som «en hemsko» i avspenningspolitikken. Men i dette Ny Tidintervjuet var overskriften «Heller EF enn rasisme», og i ingressen står det:
«Dersom alternativet til medlemskap for Norge er å bli stående utenfor med
rasistenes hjelp, ville han heller inn i EF.» Det som sies i intervjuet, er noe
helt annet: «Kampen mot norsk medlemskap i EF må skje uten at en inngår
'allianser med Fanden'. Det må bli en politisk EF-motstand der det ikke er
plass for rasister og Fremskrittsparti-folk.»
Det er da også journalisten som spør: «Heller inn i EF enn å bli utenfor
med rasistenes hjelp?» Og Erik Solheim svarer: «Vi oppnår ikke noe om vi
avviser EF ved å ta et skritt i brun retning. Personlig tror jeg at vi fremmer
EF-motstanden best ved å bygge på venstresidas verdigrunnlag. ... Vi ønsker
å stå utenfor EF fordi vi ønsker mer effektive miljøverntiltak, mer politisk
handlefrihet og mer kontroll med kapitalkreftene.» Det var journalistens
spørsmål som ble til ingress og overskrift, ikke svaret til Solheim.36
Klassekampen presset stadig på for å «kle av» SV i EU-debatten. I et
helsides intervju med Paul Chaffey stilte ingressen det provoserende
spørsmålet: «Er det bare et tidsspørsmål før SV blir EF-tilhenger, Paul
Chaffey?» Svaret var nei, og resten av det helsides intervjuet ga ingen
holdepunkter for at SV var «på gli». Men ingresser kan ha virkning likevel.37
Klassekampen hadde 24.10.91 en fem-spalters overskrift som sa: «SV
mot EØS - foreløpig» Utgangspunktet var et NTB-intervju med Erik
Solheim der det ikke sies noen ting som gir grunnlag for en slik overskrift.
Det eneste Solheim sa om EØS i intervjuet var noen vurderinger om hvorvidt
EØS-medlemskap ville fremme eller hindre medlemskap i EF.
Av og til tøydes argumentene til det absurde som for eksempel når
Øyvind Johnsen skrev at «SV-ledelsens nesten brautende nei-standpunkt
skjuler i realiteten stor usikkerhet i partiet om hvorvidt man befinner seg på
riktig side av frontlinjen.»38 Slik fortsatte det både i 1991-92-93 og 94. I
Verdens Gang 12. april 94 kunne en lese at «Solheim blir EU-tviler hvis
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fellesskapet utvikler seg østover.» Også denne gang var overskriften sterkere
enn innholdet i intervjuet. Solheim blir stilt overfor en hypotetisk
problemstilling: hva vil du mene om EU utvikler seg til en alleuropeisk
samarbeidsorganisasjon? Solheim svarer. «Ja, da har jeg tatt feil.» Og legger
til at det ikke er noe som tyder på at det skal gå slik.
På den annen side var viljen til å nyansere så stor at den fra tid til annen
sprengte de grensene som var satt av landsmøte- og landsstyrevedtak.
Dagens Næringsliv brukte i januar 1990 overskriften «Åpner for u-sving i
EF-saken» om Erik Solheims innlegg i Stortingets EF-debatt. I et
oppfølgingsintervju er Erik Solheim sitert slik: «I EF-debatten er situasjonen
fremstilt som om SV og Sp konkurrerer om å være mest imot EF. Men vi er
imot EF av helt andre grunner enn Sp. Vi er for overnasjonale løsninger og er
villige til å oppgi suverenitet. Det vi ikke aksepterer ved EF er
miljøpolitikken og kapitalkreftenes frie spill i EF.» På videre spørsmål siteres
Solheim slik: «Jeg tror disse sakene (for SVs del) kan stå anderledes om fem
år. Så fort som ting har endret seg de siste månedene, kan man tenke seg at
SV forandrer sitt syn på EF.» 39 Men slik gikk det da ikke.
Det var også vanskelig for kjappfot-joumalistikken når Paul Chaffey
tenkte for langt framover: «Det jeg har signalisert som er nytt, er egentlig to
ting. Det ene er at Norge bør ha ambisjoner om å spille en mer aktiv rolle i å
påvirke både EF og Øst-Europa. Det andre er at vi kan komme i en situasjon
etter forhandlingene (EØS-forhandlingene, red), hvor vi er så tilpassa at vi er
nødt til å diskutere hva slags europeiske motstøt, hva slag samarbeid man kan
få i stand for å begrense det indre markeds negative virkninger.» Og videre:
«Det ingen av de andre partiene har noen visjoner om, nesten ikke SV heller,
er å bruke EF-EFTA-prosessen som en brekkstang inn i EF. Utnytte de
motsetningene som fins innad i EF og stille oss på samme side som de mest
miljøvennlige, de som er for velferdsstat, sosiale rettigheter og full syssel
setting.»40 Det er de utfordringene vi står overfor i dag, og der SV i nært
samarbeid særlig med Vånsterpartiet i Sverige prøver å finne fram til de
første grepene.
Det er riktig at enkelte i SV-ledelsen i for stor grad diskuterte forholdet til
EU som del av en overordna og langsiktig Europa-politikk - og i for liten
grad tok konsekvensene av at «krigen var i gang». Sigurd Allem sa det slik:
«SVs ledelse bør raskest mulig gjøre det klart for partilederen at perioden vi
nå går inn i ikke er tida for ukvalifisert høyttenkning, prøveballonger og
doble budskap.»41 Derfor ble det bare å bekrefte et vel innarbeida bilde da
40 SV-representanter i kommunestyrer og fylkesting i juni 1994 gikk
sammen om et opprop som anklagde SV-ledelsen for tafatthet i EU-kampen:
«Vi folkevalgte SVere synes partiets ledelse har vært for tafatte i sitt
engasjement til nå og vil med dette oppfordre partiets ledelse om et sterkere
engasjement. EU-motstandere og tvilende nei-folk må oppleve SV som en
sikker kampfelle i EU-motstanden.» 42
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Blant mange nei-velgere ble SV i 1993-94 stående som en usikker kampfelle.
Det opplever jeg som en urettferdig dom. Men dommen falt, både ved
stortingsvalget i 1993 og ved lokalvalget i 1995.

Sluttvurdering
Tilbake til utgangspunktet: Hvorfor gikk SV svekket ut av EU-kampen?
Noen sammenlikninger med SFs situasjon under EF-kampen i 1970-72 gir
enkelte holdepunkter for et svar.
En forskjell er at strategien til DNA-ledelsen var mye smartere i 1994. I
1972 var hovedparolen «A-velger er ja-velger» - slik at SF kunne svare
«Nei-velger - stem SF!» Brattelis kabinettspørsmål til velgerne tre uker før
folkeavstemningen var heller ingen innertier. En viktigere forskjell er det
likevel at i 1970-72 var SF det eneste partiet med krystallklar nei-profil
under hele EF-kampen. Senterpartiet hadde statsministeren i den regjeringen
som søkte forhandlinger om medlemskap både i 1967 og i 1970. Og da
bruddet kom med de andre regjeringspartiene i 1971, var det en
«arbeidsulykke» som utløste regjeringskrisa, ikke prinsipiell strid om EF slik
det var da Senterpartiet brøt ut av Syse-regjeringen høsten 1990.
Så lenge Per Borten var statsminister, måtte naturligvis både han og
Senterpartiet ha et ikke-forhold til Folkebevegelsen. Men dette ikke-forholdet
varte lenge etter at Bratteli-regjeringen hadde overtatt. For Per Borten og
viktige deler av Senterparti-ledelsen ble Folkebevegelsen aldri noen naturlig
samarbeidspartner - og heller ikke noen arena i kampen. Senterpartiet spilte
heller ikke på andre måter noen dominerende rolle under nei-kampen fram
mot folkeavstemningen i 1972.43 Derimot stilte Bondelaget og landbrukets
økonomiske organisasjoner seg aktivt og effektivt bak Folkebevegelsen.
Blant store deler av den mobiliserte ungdommen i 1970-72, den delen
som ikke lot seg fange av ml-retorikken til «Arbeiderkomiteen mot EEC og
dyrtid», var SF enerådende som magnet for EF-motstand. I 1990-94 var
situasjonen motsatt. Senterpartiet framsto som det steileste, og dermed som
det klareste nei-partiet. SV fikk stemplet på seg for å være både uklart og i
splid med seg sjøl. Jeg opplevde sjøl under valgkampen i 1993 å bli hengt ut
- fra ledende Senterpartihold i Oppland - som én velgerne ikke kunne stole
på i EU-saken.
Fra mitt utgangspunkt, som SV-er i aktiv kamp sammen med hundrevis
av partikamerater mot både EØS og EU, opplever jeg det som bittert
urettferdig at SV er stemplet som et parti med uklar nei-profil. Hvordan
oppsto bildet av det uklare SV? To landsmøter og et titalls landsstyremøter
har fattet enstemmige og krystallklare vedtak mot EØS- og EU-medlemskap.
Det utadvendte informasjonsmateriellet har hatt høy kvalitet både i form og i
innhold. Etter min vurdering var det gjennomgående bedre i forhold til de
aktuelle målgruppene enn det som Senterpartiet og Nei til EU produserte.
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Derimot er det ingen tvil om at media dyrket bildet av den uklare EUprofilen til SV. Det var i all hovedsak et falskt bilde.44 I hvilken grad dette
var uttrykk for ja-joumalisters oppriktige ønsketenkning eller for en dreven
ja-strategi, er vanskelig å vite. Noe av slagsida skyldtes også nyhetskravet i
dagens media: Det var ingen nyhet at SV - eller noen tusen SV-medlemmer
- var mot EU. Hvis derimot én SVer var for EU - eller i tvil ....45
I begynnelsen av juli 1991 slo Nationen opp at ledende SVere ville
komme til å spille en viktig rolle i Europa-bevegelsens ja-kampanje: «SV er
splittet og ja-frontens solidaritetsprofil passer som hånd i hanske for SVmedlemmer som innser at EF ikke lenger er hva det engang var». Det viste
seg raskt at det ikke var noe innhold bak oppslaget. Men det fikk en ikke lese
i Nationen.
Men bildet av et SV splittet i EU-spørsmålet ble iherdig spredt gjennom
media. Europabevegelsen gjorde store anstrengelser for å finne fram til flest
mulige ja-SVere.46 40-50 personer med SV-tilknytning var alt en klarte å
finne. Det forunderlige var ikke at de fantes. Det forunderlige var at de var så
få - i et parti med nærmere 10.000 medlemmer. Et mindre splittet parti i EUspørsmålet skulle en reise lenge rundt i Europa for å finne.
Erik Solheim formulerte SVs taktiske dilemma under EU-kampen slik:
«Framfører vi de klare nei-argumentene, er vi fordekte senterpartistiske
nasjonalister. Bringer vi inn nyanser, er vi straks ‘på gli i EF-saken'.»47
Likevel er det ingen tvil om at Stein Ømhøi har rett når han allerede i
september 1991 - etter SVs største valgseier - slo fast om dem som sto i
brodden for SVs EU-kamp: «Det de skal svare for, er ikke hva de sier, men
den politiske virkningen av hvordan de blir forstått.» 48
Mange har derfor rettet søkelyset mot personer i SV-ledelsen og spesielt
mot Erik Solheim.49 Jeg vil ikke bidra til å overvurdere «personlighetens
betydning for historiens forløp». Erik Solheim undervurderte til tider i
hvilken grad EØS- og EU-kampen var en sammenhengende, årelang
kampanje der ja-sidas maktovertak bare kunne møtes med tilsvarende
målretta folkelig mobilisering. Og du mobiliserer ikke ved å ytre offentlig
tvil om mobiliseringsgrunnlaget. Erik Solheim kunne også ha slått hardere
tilbake når media forkludret de nei-budskapene som han og SV sendte ut.
På den andre sida: Det var ikke de mobiliserte, men tvilerne som til slutt
satt på de avgjørende stemmene. Kan det være slik at SVs «nyanserte» EUprofll bidro til å vinne folkeavstemningen, men til å tape velgeroppslutning
for partiet? Det kan være klargjørende å trekke en sammenlikning til hvordan
SME-ledelsen opptrådte. Målgruppa for SME var først og fremst velgerne til
Arbeiderpartiet, de som sto under krysspress mellom partilojalitet og egen
nei-holdning. SME-ledere som Hallvard Bakke, Tove Strand Gerhardsen og
Finn Erik Thoresen formidlet minst av alt tvil på eget standpunkt. Det er
ingen tvil om at den krystallklare nei-holdningen til SME-ledeme og til ÅUF
var avgjørende for å sikre det knappe nei-flertallet ved folkeavstemningen.
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Påvirker en «tvilere» best ved å være i tvil sjøl? Og ved å vise det? Personlig
tviler jeg på det - i hvert fall i forbindelse med en EU-kamp som reiste så
grunnleggende samfunnsspørsmål og der ja-sida med sitt enorme makt
overtak aldri tvilte på noe som helst.
Nå er det fort gjort å overdrive beskrivelsen av det «uklare» SV. Det er
ingen tvil om at viktige riksmedia dyrket dette bildet av SV. Men var det slik
SV ble forstått av velgerne? Det vet vi atskillig mindre om - sjøl om neivelgere forlot SV i strie strømmer under valgkampen i 1993. Men det var
velgere som var kommet til partiet under ekstremt gunstige valgkonjunkturer
i 1989 og 1991. Det vi derimot vet, er at aktivistene i de to neiorganisasjonene Nei til EU og Sosialdemokrater mot EU ikke slo handa av
SV under EU-kampen.50 En undersøkelse fra november 199451 viser at blant
medlemmene i Nei til EU hadde 19% stemt SV i 1989. Ved valget i 1993
stemte 24% SV, og høsten 1994 ville fortsatt 24% ha stemt SV.
Oppslutningen om Senterpartiet økte enda sterkere, fra 32% i 1989 til 52% i
1993 og 57% i 1994. Oppslutningen om RV økte derimot lite, fra 4,1 til 4,8%
i løpet av de fem åra.
Samme tendens var det innen Sosialdemokrater mot EU. Der økte opp
slutningen om SV fra 6% i 1989 til 12% i 1993 og til 15% i 1994. Senter
partiet økte der fra 0,4% i 1989 til 8% i 1993 og til 13% i 1994. Også her
økte oppslutningen om RV lite, fra 1,1 til 2%. For aktivistene innen de to neiorganisasjonene har dermed SVs EU-profil vært troverdig nok, sjøl om opp
slutningen om Senterpartiet økte enda raskere.
Mitt hovedanliggende er derfor ikke å rette søkelyset mot hvordan SVledelsen håndterte EU-saken i media. Det er langt viktigere å se på hvordan
SV-organisasjonen som helhet mestret utfordringene. Her er min vurdering
klar: Som organisasjon levde ikke SV opp til det historiske ansvaret som lå
på partiet. SV-ledelsen fattet også under denne EU-kampen
organisasjonsvedtak på linje med det som SFs landsstyre vedtok i september
1970, og som er referert i starten av artikkelen. Den viktige forskjellen er at
disse organisasjonsvedtakene ikke som i 1972 kan leses som beskrivelse av
hva som faktisk skjedde.
I tilbakeblikk er det tida fra Oslo-erklæringen på EFTA-toppmøtet i mars
1989 til stortingsvedtaket om EØS i oktober 1992 som er den kritiske
perioden. Det var da alt for mange SVere trøsta seg med at EU-kampen ennå
ikke hadde begynt. Men det var da Norge ble svinebundet til den prinsipielle
konkurransekapitalismen på det indre markedet. Det var da innsikten om EU
som den moderne kapitalismens mest rendyrkede uttrykksform skulle ha
trengt inn i ryggmargen på hvert eneste SV-medlem.
Mye ble gjort. Det første studie- og diskusjonsopplegget om EF og det
indre markedet forelå allerede i høsten 1988 og kom i ny versjon våren 1989.
SO kom med en mer omfattende studiebok i august 1989, mens en oppdatert
andreutgave kom i januar 1991. Denne siste utgaven ble viktigste studiebok
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også for Nei til EU i 1991-92. Likevel klarte ikke SV som helhet å prioritere
EØS-kampen høyt nok - trass i at mye sto på spill. En EØS-avtale ville blant
annet sette til side grunnleggende trekk ved SVs økonomiske politikk, særlig
ved nærings- og regionalpolitikken og kraftig begrense handlerommet for
ethvert sosialistisk reformprogram.
Hvorfor gikk ikke SV for full maskin inn i EØS-kampen? Det enkleste svaret
er den åpenbare forksjellen fra 1972: For SF-medlemmene i 1972 var
kampen mot EF-m ed lem skapet viktig for deres egen politiske identitet. De
var preget av 1960-tallets politiske kamper - mot atomvåpen og
kapprustning, mot NATO og blokkpolitikk, mot Vietnamkrigen og
invasjonen i Tsjekkoslovakia. Avkoloniseringen ble avløst av nye former for
vestlig økonomisk herredømme, og Norge ble på den norske venstresida sett
som del av et forkastelig økonomisk verdenssystem i langt større grad enn i
dag. Alt dette bidro til at den politiske kampen i Norge ble sett i sammenheng
med kamper i andre land og i andre verdensdeler. Den gjorde EF-motstand til
nødvendig del av det å være SF-medlem. EF sto for blokkpolitikk i Europa,
for et samarbeid mellom tidligere kolonimakter og for en tøffere kapitalisme.
Den som ikke sloss aktivt mot EF, trådte ut av dette verdensbildet og dermed
ut av den politiske kampen.
«Det var selve EF-kampen som medførte politisering. Den kraft som lå i
saka, sprengte ei regjeringa sprengte to partier og fordoblet den organiserte
venstresida. Vi greide ikke å ta vare på denne situasjonen, men det er mest
vår egen skyld.» (Per Eggum Mauseth , SFs partisekretær 1969-73, på SVs
landsstyremøte i september 1988.)
Hvordan var situasjonen i 1990-94? SV protesterte mot EØS og EU på
Stortinget og i uttalelser fra landsstyremøter og fylkesårsmøter. Men
protesten ble ikke like livsviktig for hvert enkelt medlem som i 1972. EUstandpunktet ble ikke en nødvendig del av SVeres verdensbilde og dermed
ikke like viktig for SV-medlemmers politiske identitet som i 1972. Vi fikk
derfor heller ikke samme form for lokal mobilisering tvers i gjennom hele
SV-organisasjonen.
De politiske kampene på 1960-tallet førte naturlig over i aktiv EFmotstand blant SFs medlemmer. Det samme skjedde ikke på 1980-tallet. Fra
1981 begynte Willoch-regjeringen nedbrytingen av den sosialdemokratiske
styringsmodellen, og da Brundtland-regjeringen overtok i 1986 fortsatte
denne omleggingen. SV kritiserte og protesterte mot hvert enkelt skritt som
ble tatt i retning av en friere markedsøkonomi. Men partiet maktet ikke å
mobilisere hele SV-organisasjonen mot det som foregikk, langt mindre å
mobilisere effektiv folkelig motstand mot det. En grunn til det var at SV ikke
klarte å trekke opp et overbevisende alternativ som kunne utløse politisk
kampvilje tvers i gjennom hele SV-organisasjonen.
Det var grunnleggende samfunnsendringer som ble banka i gjennom på
kort tid. Lavrentepolitikken gjennom Husbanken forsvant, og med den
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restene av den sosiale boligbygginga. Bankene ble sluppet fri, og dermed
forsvant kapitalstyringa innenlands. Valutakontrollen ble fjerna, og med den
styringa med kapitalstrømmene inn i og ut av landet. Debatten om disse
endringene ble ført på ekspertnivå, og Arbeiderpartiet så seg tjent med at det
var slik. Fagbevegelsen ble i liten grad søkt mobilisert mot høyredreiningen,
og SV ble for lite og for overrumpla av det som skjedde.
Dermed ble også det enkelte SV-medlem stående med «spredt» oppmerk
somhet mot det som foregikk i samfunnet. Det var så mye som var galt, og så
mye som burde rettes på. Løsningen ble å «privatisere» politikken: å kaste
seg over de SV-oppgavene som lå nærmest for hånd, og som en gjennom
politiske verv hadde spesielt ansvar for å løse. Det var ikke lite lett som
rundt 1970 å se seg sjøl som del av en verdensomspennende politisk kamp,
der hver enkelt hadde et ansvar for å gjøre det lille norske sosialistpartiet til
et effektivt redskap for denne kampen.
SV bidro effektivt - og kanskje avgjørende - til å vinne EUavstemningen i 1994. Men ikke til å komme styrket ut av EU-kampen. Som i
1970-72 utløste EU-kampen anti-kapitalistiske innsikter og kampvilje i
viktige deler av det norske samfunnet. På flere felt ble EU-debatten et
lærestykke både om kapitalisme og anti-kapitalisme. Det gjaldt for eksempel
debatten om landbruk, fiske, arbeidsløshet, den skjeipede konkurransen i
arbeidslivet, miljø og internasjonal solidaritet. Det er der vi nå må gripe fatt.
Noter
1)

Min egen bakgrunn for å foreta en slik sammenlikning er blant annet: Jeg var
medlem av SFs sentralstyre fra 1969 til 1973 og leder av SFs EEC-utvalg fra
starten i 1970 og fram til folkeavstemningen. Fra våren 1988 og fram til i dag har
jeg vært medlem av - og i perioder leder for - SVs skiftende utvalg for EU/EØSsaker. I tillegg var jeg fra 1991 til 1995 medlem av sentralstyret i Nei til EU.

2)

I Norge var den offisielle betegnelsen EEC fram til 1972, deretter EF fram til
Maastricht-traktatens EU (Den europeiske union) trådte i kraft. Jeg bruker her for
enkelthets skyld betegnelsen EF for hele perioden fram til EU blir det offisielle
navnet.

3)

Ingen andre partier ville diskutere EF-spørsmålet foran stortingsvalget i 1961.
(Edvard Bull: Norge i den rike verden. Tiden etter 1945, s.460)

4)

De neste fire avsnittene er ordrett sitert fra et notat jeg la fram i forbindelse med
en innledning for SVs landsstyre 19.3.1988. Jeg bruker disse avsnittene for å
unngå å smittes av etterpåklokskap fra »omkampen» 1989-94.

5)

Det skar seg bare én gang. Det var da SFs sentralstyre rundt Sankthans i 1972
plutselig vedtok at SF skulle gå mot en handelsavtale av det slaget som Sverige
og Finland nettopp hadde forhandlet seg til. På den tida hadde nei-sidas faglige
tillitsvalgte sin fulle hyre med å slå tilbake tollskremslene fra alt som fantes av
bedriftsledere og andre direktører knytta til norske eksportbransjer. Vedtaket fikk
ingen praktisk betydning da det var helt andre personer enn de som utgjorde
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sentralstyrets flertall som sto støyten for SF i EF-kampen den gang. SFbudskapet ble i praksis derfor: handelsavtalen er unødvendig, men mye bedre
enn medlemskapet.
6)

For den som syns dette høres ut som gjenklang av 90-åra, kan jeg bare si: intet
nytt etter norske EU-kamper,

7)

Noen synspunkter på historia etter nei-seieren i 1972 har jeg gitt i artikkelen
«Vant vi?» i Europabevegelsens antologi 20 år Norge 1972-1992, Oslo 1992.

8)

Ny Tid 1.11.87.

9)

Dagbladet 2.4.87.

10) Ny Tid 14.3.87.
11) Ottar Brox kasta seg naturlig nok iherdig over oppgaven å motbevise denne
prognosen fra 1986 da »omkampen» virkelig kom.
12) Hva som var tenkt med overnasjonal sysselsettingspolitikk, ble ikke presisert, og
det er vanskelig å se hva overnasjonalitet konkret kunne bety på dette punktet.
EUs egen retorikk omkring en felles kamp mot arbeidsløshet skal nettopp bidra
til å skjule hvor lite innhold det er i en slik «overnasjonal sysselsettingspolitikk».
På de andre punktene svarer hovedstyrets åpning for overnasjonale løsninger
ganske presist til det jeg sjøl anbefalte i sluttkapitlet i SO-boka På tvers av EU,
juni 1994. Jeg argumenterte for at overnasjonalitet kunne trengs på ett felt til:
»den globale fattigdommen og nøden som krever nye fonner for global
solidaritet og utjamning om nord og sør skal kunne leve sammen på samme
klode.»
13) St meld. nr. 61 (1986-87): Norge, EF og europeisk samarbeid og St. meld. nr.
63 (1986-87).
14) Senterparti-strategen John Dale sa i privat samtale med meg høsten 1989 at
Henriksens standpunkt hadde gjort det umulig for Senterpartiets representant i
utvalget å dissentere.
15) Innen akademiske miljøer opplevde jeg mange flakkende blikk fra aktive neifolk fra 1972 når jeg i årene fra 1988 og utover forsøkte å antyde at det kunne bli
aktuelt med motekspertise mot overmakta fra departement og næringsliv også
denne gang.
16) Senterpartiet satt etter valget i 1989 i regjering under Jan P. Syse og stilte sine
krav innad i regjeringen.
17) Nei til EF ble formelt stifta i august 1990 som videreføring av Opplysningsutvalget om Norge og EF.
18) Dette er påvist av Torstein Eckhoff i heftet LOs krav til EØS-en vurdering, Nei
til EF, april 1992.
19) På dette punktet er jeg «part i saken» siden jeg var korttids EØS-sekretær for
SVs stortingsgruppe høsten 1989 og sterkt medansvarlig for de konkrete kravene
som SV stilte til forhandlingsmandatet i desember 1989.
20) Det kan være interessant å merke seg at Vånsterpartiet, SVs søsterparti i Sverige,
sa nei til en EØS-avtale på et tidlig tidspunkt uten at det utløste den minste EØS-
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debatt i Sverige. Da jeg besøkte Vånsterpartiets riksdagsgruppe i 1991, misunte
den oss i Norge grepet med å stille krav til EØS-avtalen slik at debatten kunne
dreies mot det konkrete innholdet av avtalen.
21) Klassekampen 13.6.90.
22) Forhandlingsresultatet forelå ikke før i mars 1992.
23) Arbeiderbladet 18.2.91.
24) Ny Tid 14.6.91.
25) Jeg har vanskelig for å tenke meg at dette er et riktig uttrykk for Chaffeys EØSsyn. Ingen i SV var mer klar over at EØS-avtalen ville inkludere hele EFs
«acquis communautaire» omkring det indre markedet.
26) VårdLand 23.8.94.
27) Dagens Næringsliv 5.1.90.
28) Ny Tid 22.9.90.

29) Dagbladet 16.9.92.

30) Forskyves avstemningsresultatet fra 28. november 1994 med samme prosent
poeng i alle fylker, ville det blitt ja-flertall i 10 fylker med en ja-prosent på 53,7.
31) Ny Tid21.\\.92.
32) Dette vedtaket må forstås ut fra debattsituasjonen foran landsmøtet. Vedtaket
betyr på ingen måte at 22 landsstyremedlemmer ville ha SV inn i en regjering
som la EØS-avtalen til grunn. For ikke å ta i for hardt: Mange av dem som
stemte mot forslaget, var verken for regjeringssamarbeid eller for å godta EØSavtalen. Men de var mot å sende det signalet som lå i forslaget fra Bergen og

Hordaland SV.
33) Ny Tid 22.4.94.
34) Et spesielt innslag var samarbeidsopplegget med Høyre. SV og Høyre gjorde
hverandre fra august 1994 til motpoler i EU-debatten med en felles trykksak, en
felles debattvideo og en serie med debattmøter mellom de to partiene utover
høsten. Boka ble spredt i et opplag på 30.000 og ble blant annet sendt skoler og

biblioteker. Over 1000 videoer ble sendt landet rundt på utlån.
35) Listene over ja-SVere fikk aldri mer enn 40-50 navn. I følge partikontoret var
bare 29 av dem medlemmer av SV. Men helsider og forsider fikk mange av dem.
36) Ny Tid 10,9.88.
37) Klassekampen 13.6.90.
38) Arbeiderbladet 4.7.91.
39) Dagens Næringsliv 5.1.90.
40) Intervju i Ny Tid 16.2.90.
41) Klassekampen 13.4.94.
42 Ny Tid 29.1.94.

118

43) Et tegn på det er at Senterpartiet sto på stedet hvil i velgeroppslutning fra 1969
til 1973. Partiet økte fra 10,5% til 11% samtidig som de store ja-partiene,
Arbeiderpartiet og Høyre gikk tilbake henholdsvis 11 og 2 prosentpoeng.
Sosialistisk Valgforbund fikk ved valget i 1973 11,2% mot SFs 3,5% og NKPs
1% i 1969.
44) Jeg har i arbeidet med denne artikkelen gått igjennom store mengder med avisklipp som bekrefter denne påstanden. Det er for eksempel stadig slik at når over
skrifter og ingresser på intervjuer skaper tvil om SVs EU-standpunkt, er det liten
eller ingen dekning å finne i sjølve intervjuet.
45) Derfor var Runar Todok og Terje Kalheim sikra spalteplass i riksmedia når de
uttalte seg.
46) Europabevegelsens informasjonssjef Frank Rossavik, tidligere pressesekretær for
SVs stortingsgruppe, var sentral i arbeidet med å finne fram til SV-medlemmer
med ja-standpunkt.
47) Ny Tid 6.3.92.
48) Ny Tid 27.9.91.
49) Noen går så langt at de reiser tvil om Erik Solheim «egentlig» var mot norsk
medlemskap i EU. Det er en helt grunnløs tvil. Jeg samarbeidet nært med Erik
Solheim gjennom fem år med EØS- og EU-kamp, fra 1989 til 1994. Vi var inni
mellom uenige om hvilken nei-argumentasjon som var den mest effektive, og jeg
tror fortsatt at jeg hadde mest rett. Men målet var det samme for oss begge:
effektiv kamp mot medlemskap i EU.
50) Det var annerledes i det sentrale Nei til EU-sekretariatet. Der fantes det personer
som var opptatt av å «straffe» SV for uklar nei-profil. «Straffen» var kontraproduktiv for nei-kampen siden den besto i å hindre at ledende SVere fikk fronte
nei-sida på viktige møter.
51) Anders Todal Jenssen m.fl.: Medlemsundersøkelsen . Holdninger og sosial

bakgrunn blant medlemmer i Nei til EU, Europabevegelsen og sosialdemokrater
mot EU, Universitetet i Trondheim, 1994.
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Anders Ekeland og Vegard Nore
BYRÅDSSAMARBEIDET I
SELVUTSLETTELSE?

OSLO - SUKSESS ELLER

På landsmøtet i 1993 uttalte Erik Solheim: «SV er nå på nippet til makt. Vi er
på vei fra en tilværelse som et korrektiv - et viktig og nyttig korrektiv - til de
andre partiene, til et parti som direkte kan være med å forme det norske
samfunnet. Det vi da bør gjøre, og jeg vil gjøre det i dag, er ikke å skjelle ut
de andre, og fortelle alt det gale de andre gjør. Det vi skal gjøre er å fortelle
hva vi vil gjøre, og så skal vi overlate til det norske folk å velge om de vil
være med på vårt program.»
Dessverre ble 93-valget dårlig, sett i forhold til 89-valget, så det ble ikke
regjeringsmakt for SV - i denne omgang. Det ser det heller ikke ut til å bli i
1997. Men det som Erik Solheim ikke tok opp i sin tale - uvisst av hvilken
grunn - var at i Oslo satt SV ved makta - som Arbeiderpartiets
juniorpartner. Riktignok bare i en byregjering. Kanskje burde Solheim ha
kommet med en første vurdering av resultatene fra Oslo?
For sosialister har forholdet til sosialdemokratiet alltid har vært vanskelig.
Hva slags politisk praksis som presser sosialdemokratiet mot venstre, er ikke
noe enkelt spørsmål. Sosialdemokratiet er både ledere og fotfolk, fag
bevegelse og overvåkningstjeneste. Derfor er det viktig å studere erfaringene
fra byrådssamarbeidet i Oslo. For selv om venstesida ikke er på offensiven
akkurat nå, kan det endre seg raskt. Vi trenger en debatt om hvordan
erfaringene fra byrådssamarbeidet kan utnyttes, slik at SV kan beholde
offensiven og skape mobilisering rundt et radikalt program neste gang partiet
erobrer maktposisjoner.

Hadde man noe valg?
Initiativet til byrådssamarbeidet kom fra SVs partiapparat. Det siste året før
valget utøvde dessuten fagbevegelsen i Oslo et press på Ap med sikte på
dannelse av et Ap/SV-byråd. Burde SV ha tatt et slikt initiativ? Etter vår
mening hadde man neppe noe valg. Det er umulig å føre en vellykket kamp
mot høyrepolitikkens verste utslag, uten å være villige til å ta makta sammen
med Arbeiderpartiet. Et realistisk alternativ er en viktig del av en vellykket
kampanje mot høyresida. Det kan være det som virkelig bryter resignasjonen
overfor markedsliberalismens offensiv. Dessuten er spørsmålet om en skal ta
posisjoner eller verv før man har støtte for en virkelig radikal politikk, en
problemstilling som er velkjent fra fagbevegelsen. Man kan ikke i lengden
bare drive med kritikk av den sittende ledelsen i fagbevegelsen, man må ta
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tillitsverv. Ofte er det slik at tillitsvervene gir en helt annen mulighet for å
mobilisere folk politisk og å skape en aktiv og radikal klubb eller forening.

Myter om makt og innflytelse
Men selv om man etter vår mening ikke hadde noe stort valg, så må man ikke
overdrive skillet mellom den makt man har som opposisjon og pressgruppe,
og den makten man får i et byrådssamarbeid. Motsetningen går ikke mellom
vilje til makt og innflytelse gjennom samarbeid med Ap på den ene siden og
maktvegring og vandring i «skyggenes dal» på den andre. For de
tradisjonelle «ansvarlige» partiene er posisjoner den eneste veien til makt og
innflytelse. For et sosialistisk parti er politisk mobilisering, både i og utafor
parlamentariske posisjoner, helt sentralt.
Folk har ofte langt større innflytelse på tingenes utvikling gjennom
streiker og demonstrasjoner enn de har gjennom valg og representasjon.
Gang på gang har en sett hvordan representative organer har snudd på hælen,
stilt overfor aksjoner. Det er ikke de glitrende innlegg i kommunestyre- og
stortingssal som gjør vei i vellinga. Aksjonsgruppene og demonstrasjons
togene, med påfølgende oppslag i Dagbladet og VG viser seg ofte viktigere
enn selve det parlamentariske arbeidet. De viktige spørsmålene for sosialister
blir derfor: Vil et byrådssamarbeid virke politisk mobiliserende? Vil det gjøre
det lettere å presse sosialdemokratiet (og de andre partiene) til venstre?

Åpenhet eSier demokratisk sentralisme?
Oslo skiller seg fra andre kommuner i landet med et byråd i motsetning til et
formannskap. En ska! ikke overdrive forskjellen mellom å være et fast støtteparti i formannskap/kommunestyre og det å delta i et byrådssamarbeid. I
begge tilfeller må en politisk stå til ansvar for det som blir gjort i kontro
versielle saker. Men det er likevel en avgjørende forskjell slik byråds»
modellen er blitt praktisert av SV og Ap. Byrådet praktiserte nemlig en form
for demokratisk sentralisme der byrådsmedlemmene ikke førte noen offentlig
diskusjon av uenigheter. Mindretallet var hele tiden forpliktet til å forsvare
«linja» utad.1
Etter vår mening er dette en av de viktigste lærdommene fra byråds
samarbeidet: Man må ikke frata seg sjøl muligheten for politisk kritikk av Ap
underveis. Gjør man det, fratar man seg sjøl muligheten til å mobilisere folk
og fagbevegelse i de mange viktige enkeltsakene. Politikk blir dermed en
drakamp på kammerset, blir «korridorpoiitikk«. Dette er en sikker måte å få
politikk til å se ut som en serie intriger og kompromisser. Det passiviserer de
fleste og overlater politikk til «politikerne». Det undergraver i sin tur
mulighetene for å føre en radikal politikk.
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I virkeligheten er det bare mindretallet som er lojale mot en slik demokratisk
sentralisme. De som har makta spiller ofte libero, jfr. Rune Gerhardsens
gjentatte «snillisme»-utspill. Dessuten fører en slik demokratisk sentralisme
ofte til en strøm av «lekkasjer» istedenfor ordentlige debatter i partiene og i
fagbevegelsen. For «alle» i det «politiske miljøet» og i pressen «vet» selv
følgelig om motsetningene, og lekker dem når det passer opplagstallet, eller
når man vil oppnå noe bestemt i en sak.
Et politisk samarbeid krever sjølsagt at man ikke ligger i politisk krig
med hverandre. Men det er et langt sprang derfra til å frata seg muligheten
for politisk kritikk, frata seg muligheten til å appellere til arbeiderbevegelsen
og grasrotorganisasjoner når Ap og SV var uenige om viktige spørsmål.
Åpenhet om politiske motsetninger er en viktig måte å bryte ned skillet
mellom den harde kjerne av profesjonelle politikerne og arbeiderbevegelsen
og grasrotorganisasjonene. Når motsetninger innen en byregjering legges
åpent fram for folk, vil mange erkjenne at deres egen stillingtagen kan bli
avgjørende for byregjeringas kurs. Det er på denne måten en skaper
mobilisering for et radikalt alternativ.

Realisme - først og fremst
SV kan ikke være for kresen når det gjelder de økonomiske og politiske
vilkårene som skal være oppfylt for å gå inn i posisjoner. I Oslos tilfelle var
det akkumulerte underskuddet nær fire milliarder, og det var ingen særlig
radikalisering av Ap i Oslo. Det var ikke noe spesielt gunstig utgangspunkt
for radikal reformpolitikk. Men ofte vil venstresida nettopp få økt opp
slutning i situasjoner hvor kapitalismen skranter, hvor de borgerlige
politikerne er skandalisert. I en slik situasjon er det umulig å tenke seg en
kampanje mot høyrepolitikken som ikke klart sier at et Ap/SV-byråd er et
mindre onde, som det er verdt å stemme på og kjempe for.
Men siden det økonomiske utgangspunktet er vanskelig, er det viktig å
være realistisk. SV må ikke love gull og grønne reformer når det eneste en
virkelig kan få gjort, er å administrere nedskjæringer på en måte som er
bedre for vanlige folk. Det er mange sosialister i fagbevegelsen hvis
hovedfunksjon i perioder er å rasjonalisere bort folk på en litt mer human
måte enn bedriftsledelsen selv ville ha gjort. Det er en helt nødvendig jobb,
men da er det viktig å kalle en spade en spade, samtidig som man påpeker at
man må bryte med kapitalismen for å avskaffe nedskjæringer og
arbeidsløshet.

For et rensligere Oslo!
Dette var parolen på forsiden av Oslo SVs program til kommunevalget. Den
kan i hvert fall ikke beskyldes for å være fraseradikal Dessverre slår det an
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tonen for resten av programmet. Under overskriften «En solidarisk by
politikk» leser vi:
«Det finnes ingen enkle veier ut av uføret, og mange må være med på å
rydde opp etter 16 år med Høyrestyre. Vi må regne med å arbeide
innenfor trange økonomiske rammer. Oslo SV vil ta politisk ansvar ved å
delta i et nytt flertall for å skape en ny optimisme og en bedre utvikling
for Oslo.»
Men programmet sier ikke noe konkret om hva det vil innebære å «ta politisk
ansvar». Vil man måtte gjennomføre nedskjæringer? Den som spør slik,
finner ikke noe annet enn vage talemåter i dette programmet. I tillegg er det
fullt av reklamebyråffaser om å «skape ny optimisme». Hva er «ny
optimisme» - er det i arbeiderbevegelsen eller i næringslivet? Man skriver:
«En god by kan bare skapes i et nært samarbeid mellom befolkningen,
forvaltningen og byens politikere.» Har byen en egen gruppe politikere på
tvers av alle parti/klasseskiller?
Det står også: «De borgerlige har ført en gal politikk som blant annet har
resultert i at Oslo nå sliter med et underskudd på omkring fire milliarder
kroner. Gigantutbygginger og kommunale garantier uten sikkerhet er
eksempler på hvor tilfeldig fellesskapets midler har blitt forvaltet av det
politiske flertallet i Oslo gjennom mange år.» Men sett fra entreprenører og
grunneiere har denne politikken neppe vært så «gal», eller så «tilfeldig». Hva
er «fellesskapets midler» - er ikke det i hovedsak skattepenger fra arbeids
folk? På punkt etter punkt nedtoner dette programmet de sosiale og klassemessige motsetningene i Oslo.

Kritikken som forsvant
Hvis man sammenligner det med kommunevalgprogrammet fra 1987, ser
man raskt hvilken neddempning som har skjedd. I 87-programmet skriver
man for eksempel:
«I Oslo fins noen av landets beste bomiljøer og mange av dem med
landets høyeste inntekt og formue. Det er ofte de samme gruppene som
bekjemper utjamningspolitikk og skatteøkninger. De kan greie seg selv,
og krever at samfunnet forsvarer deres interesser. De har store ressurser,
også til å fremme sine interesser i politikken.»
Under overskriften «Kapitalen styrer» skriver man:
«Kapitalinteressene har stor styring med den faktiske utviklingen i Oslo.
Oslo er senter for alle landets viktigste kredittinstitusjoner, store bedrifter,
børsvirksomhet, forsikringsselskaper og annen sentral næringsvirksom
het. «Folk stemmer - kapitalen bestemmer» kan være en kort
karakteristikk av mange av de avgjørelsene Oslo kommune har fattet de
siste åra, ikke minst når det gjelder byutvikling. Samtidig som kommunen
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har slitt med betydelige økonomiske problemer, har deler av næringslivet
hatt en svært gunstig økonomisk utvikling med betydelig profitt.»
Det er på mange måter paradoksalt at det er i -91, da den borgerlige høyre
politikken var mest skandalisert, at man vanner ut programmet. Mens 87programmet krevde at kollektivtakstene skulle senkes med 30%, krevde 91programmet at de skulle fryses. Riktignok står det i programmet at de skal
reduseres med 50%, men det lå ved en retting.2
Da Oslo SV utformet sitt kommune valgprogram for perioden 91-95, er
det tydelig at partiet var mest opptatt av å fortelle at man hadde en politikk
som kunne gjennomføres til tross for kommunens vanskelige økonomiske
situasjon. Nedbetaling av gjelda og gjenvinning av den økonomiske handle
friheten var jobb nummer en, og gjenreisning av velferdskommunen og
radikale miljøtiltak skulle skje med dette som fundament. Til grunn for denne
«realismen» lå en oppfatning om at det bare skaper mistillit når man lover
ting man ikke kan holde.
Hovedproblemet med denne typen realisme var at det i Oslo SV ikke
lenger lå noen samfunnsanalyse til grunn for programmet. Programmet
forteller ikke at de trange rammene for Oslo kommune kan ha noe med
statlige rammer å gjøre, og at disse rammene kan forandres gjennom kamp,
for eksempel ved kamp for en mer radikal skattepolitikk. Langt mindre
forteller programmet at rammene hadde noe med kapitalismen å gjøre. Dette
er et symptom på den forutgående avradikalisering av Oslo SV og svekkelsen
av kapitaiismekritikken etter høyrebølgen og murens fall. Intet hadde hindret
Oslo SV i å lage et realistisk program som likevel fastholdt slike
perspektiver, og det er vanskelig å se at det skulle kunne ha skapt problemer i
forholdet til Ap. Isteden valgte man ensidig å framstå som et ansvarlig parti
blant mange andre.

«Et godt grunnlag for samarbeid»
Vi ser at i steden for å klargjøre forskjellene mellom et antikapitaiistisk parti
og et sosialdemokrati i forfall er forskjellene snarere blitt utvisket fra -87 til
-91. Allerede da Aps program ble lagt fram i februar 1991, uttalte en av SVs
bystyrepolitikere til Arbeiderbladet:
«Det var inspirerende lesning. Vi ser at det er mange punkter med felles
eller nært sammenfallende holdninger. Programmet er et veldig lovende
grunnlag for samarbeid.»
Ifølge Arbeiderbladet er SV «tvilende» til å øke skattøret fra 21 til 22% og
mener at Ap ikke går langt nok når det gjelder å redusere bamehagetakstene,
friplassordningen bør innføres igjen. «Andre innvendinger mot Approgrammet har hun ikke, ...». Men hva inneholdt egentlig Aps kommunevalgkampprogram? Ikke så veldig mye konkret, for - som det står i inn
ledningen ti! programmet:
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«Arbeiderpartiet vil satse på en gjenoppbygging av byens fellesgoder.
Likevel inneholder dette programmet færre tradisjonelle valgløfter enn
før. Dette skyldes ganske enkelt at Oslo kommune er inne i en dyp
økonomisk krise. Kommunens samlede underskudd på over fire
milliarder kroner virker sterkt begrensende på den kommunale
handlefriheten. Arbeiderpartiet vil øke tempoet i nedbetalingene. Det er
samlet opp gjeld og underskudd på omtrent 50 00 kr pr. husstand. I en
slik situasjon vil det være galt å gå ut med for sterke løfter om økt
innsats.»
Vi vet alle hvor mye tradisjonelle «valgløfter» er verdt, så det er vel ikke noe
stort savn. Men det er på den annen side vanskelig å se hva som er så
«inspirerende» ved Aps program. Det er et program for byråkratisk kriseadministrasjon.
Saken er at både Aps og SVs programmer er rettet inn mot å administrere
på en bedre og mer rettferdig måte enn Høyre og Framskrittspartiet. Det var
det de to partiene summa summarum lovte velgerne. Dette la et «godt grunn
lag for samarbeid». Eller som man skriver i oppsummeringen av byrådssam
arbeidet:
«I løpet av de første månedene ble det etablert tette samarbeidsrutiner
mellom SV og Arbeiderpartiet i form av felles møter mellom partienes
gruppeledelser, felles møter mellom gruppestyrene og byrådet, og felles
fraksjonsmøter foran alle komitemøter. Samarbeidet har stort sett fungert
bra, overraskende bra vil nok mange mene, både i SV og i Arbeider
partiet. Det har selvsagt vært konflikter, men disse har stort sett gått på
tvers avpartigrensene.» 3 (Vår utheving.)
Det er lett å forstå det politiske behovet for å fortelle velgerne at samarbeidet
fungerer - det dreier seg tross alt om første gang SV besitter en form for
regjeringsmakt, og første gang Ap deler slik makt med et annet parti. Det er
likevel et tankekors at det ikke oppleves som om det går viktige politiske
skillelinjer mellom et sosialistisk parti og Oslo Ap.

Debatten om forholdet til Arbeiderpartiet i SV
På SVs landsmøte i 1985 tok Per Eggum Mauseth til orde for et
regjeringssamarbeid mellom Ap og SV. Dette møtte kraftig motbør, men
over tid modnet tanken om at man etter mønster av dansk SF under visse
betingelser måtte gjennom en eller annen form for formalisert samarbeid med
Ap for å få mer gjennomslag for SVs politikk. Stadig flere så alternativet som
en evig ørkenvandring uten innflytelse. Også på venstresida i SV delte mange
denne oppfatningen, selv om man her stilte meget strenge krav til at noe slikt
kunne realiseres.
Venstresida la i motsetning til Mauseth vekt på at et slikt samarbeid kun
skulle være en forberedelse til et systemskifte, der en periode med reformer
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som svekket kapitalen skulle kulminere i et revolusjonært brudd. Dette var
faktisk også dansk SFs offisielle linje på dette tidspunktet. Under henvisning
til SFs erfaringer skriver SVs såkalte alliansegruppe, som kom med sin
innstilling i 1988:4
«En offensiv samarbeidspolitikk overfor sosialdemokratiet forutsetter en
klarere markering og kritikk av det. Jo skarpere vi greier å profilere en
selvstendig linje i forhold til Ap, desto mindre er faren for at samarbeid
og forhandlinger skal viske ut profilen vår - og omvendt: desto sterkere
vi ønsker å samarbeide med Ap, desto sterkere bør vi kritisere og markere
våre alternativer. Problemet i SV har tidligere vært at de som har ønsket
samarbeid med Ap, har vært de som har vært mest forsiktige i å kritisere
det.»
Ønsket om å komme i maktposisjon gjenspeilet seg i kommunevalgprogrammet i 87 - 91. Under overskriften «Et nytt politisk flertall» skriver
man blant annet:
«SV vil arbeide for et byråd utgått ffa et flertall av arbeiderbevegelsen i
bystyret. ... SV ønsker et realistisk samarbeid med Arbeiderpartiet og
andre som kan utgjøre et nytt politisk flertall for en ny og styrket sosial
fordelingspolitikk i byen, SV vil være med på å ta ansvar for et nytt
politisk flertall i Oslo, forutsatt at partiets politikk får gjennomslag på
viktige områder.»
Denne linja ble mer aktuell etter SVs gode valg i 1989. SV hadde over tid
gradvis forlatt den urealistiske budsjetteringspraksisen som RV fortsatt står
for i bystyret, nemlig ut fra propagandistiske formål å saldere med økte
overføringer som staten faktisk ikke gir, og på andre måter overvurdere
inntektsposter og undervurdere kostnader. Fagbevegelsen i Oslo oppdaget
dette på et økonomiseminar holdt av SVs bystyregruppe i 1990 og innså at
dette gjorde et samarbeid mellom Ap og SV til en mulighet.
Raymond Johansen var den personen som mer enn noen annen arbeidet
for å få medlemmene av Oslo SV med på tanken om et byrådssamarbeid.
Han tok opp temaet i sin tiltredelsestale da han ble valgt til leder på heltid på
Oslo SVs årsmøte i 1989. På Oslo SVs årsmøte i 1990 ble spørsmålet om et
byrådssamarbeid diskutert, og det ble vedtatt en resolusjon om dette mot kun
en stemme. Oslo SU var imidlertid meget skeptisk, og det var ikke stor
entusiasme i SV-rekkene. Mange var redde for at SV ville bli gjort ansvarlig
for nedskjæringer, og at Ap ville dominere det hele. Utsiktene til fortsatt
høyrestyre framstod imidlertid som enda mer skremmende.
For partiledelsen var byrådssamarbeidet en prøvestein for å forberede et
regjeringssamarbeid. Erik Solheim var meget opptatt av prosjektet, og ga
nærmest ordre om at det måtte lykkes.
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Valgseier for SV - Ap i knipe
I valgåret 1991 hadde prosessen modnet så mye at entusiasmen var langt
sterkere, årsmøtet var enstemmig og fagbevegelsen kom på banen. Dette
viste seg i valgkampen der Oslo Samorg - med Kommuneforbundet i spissen
- drev kampanje for et nytt styre i Oslo, der både logoene til Ap og SV ble
brukt. I forholdet til Ap var det i stor grad fagbevegelsen som presset på et
noe motvillig parti.5 Ap ville si minst mulig om forholdet til SV før valget.
Valget ga SV 14,4% og Ap 30,3%, hvilket innebar en klar svekkelse av
Ap og en dobling av SVs oppslutning. I tillegg fikk RV 4,1%. Høyre gjorde i
lys av misnøyen med Tetzschner-byrådet et meget godt valg. Dette skyldtes
tidenes mest aggressive valgkampanje, der utsiktene til stalinistisk skrekkvelde, rabiat antibilisme og konfiskatoriske skatter skapte full mobilisering.
Verre gikk det med juniorpartneren Frp, som hemmet av sine ekte liberalister
ikke gjorde innvandring til noe stort tema.
SV/Ap-byrådet kan sammenliknes med en fierpartiregjering. Byrådet
kontrollerte 28 av 39 mandater i bystyret, slik at det var avhengig av RVs to
stemmer. Byrådssamarbeidet kom i stand til tross for meget sterk skepsis i
Aps sentrale ledelse. Kretsen rundt statsministeren så med bekymring på
faren for at en farlig politisk konkurrent skulle bli legitimert overfor Aps
velgere, og på at byrådssamarbeidet skulle bli forbilde for en kampanje for
regjeringssamarbeid mellom Ap og SV. Et slikt samarbeid ville utløse et
skred av grasrotkrav om dyre reformer og radikal miljøpolitikk, slik at Ap
kunne ha blitt tvunget til å velge mellom å beskatte kapitalen hardere eller å
svikte store deler av velgermassen sin. Denne situasjonen måtte for enhver
pris unngås. Det var derfor langt fra noen selvfølge at Oslo Ap og Oslo SV
satte seg til forhandlingsbordet på Kafé Lars på Kampen - et av Oslos
arbeiderstrøk og et kjerneområde for SV.

To partikulturer - et byråd
Da valgresultatet var klart, forsto Rune Gerhardsen med en gang at SV ikke
kunne holdes utenfor, selv om også han kanskje hadde foretrukket et rent
Ap-byråd. Forhandlingene ble innledet med en klar intensjon fra begge parter
om at dette måtte lykkes. Ap satte klare betingelser til at SV skulle opptre
lojalt, og at det gamle «urealistiske» SV skulle gravlegges. For å forstå
hvordan byrådssamarbeidet fungerte, er det viktig å huske på den
maktarroganse og organisatoriske leninisme som preger Ap. Ap ville ikke
godta et SV som offentlig eksponerte hva som var kompromisser, og hvor
SV ville ha brukt mer penger eller organisert virksomheter annerledes hvis
SV hadde makten alene. At SV gjeme ville si at de presset Ap til venstre, og
snakke om sine egne saker i valgkampen, var greit, men offentlig kritikk av
byrådet eller Ap kunne ikke godtas.
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Etter vår mening er dette et punkt hvor en ved neste korsvei må gjøre tingene
annerledes. SV må ikke frata seg selv sitt politiske initiativ ved å underlegge
seg Aps demokratiske sentralisme. Slik situasjonen nå var, forstummet all
kritikk fra venstre, mens Rune Gerhardsen spilte libero på høyrefløyen. Det
er den gamle lærdommen at demokratisk sentralisme er brukbart til en ting:
nedkjempe opposisjon.
Få samme måte synliggjorde Ap minst mulig av sine egne interne
stridigheter, og partiorganisasjonen sluttet lojalt opp når opposisjonen og
medias kritikk av byrådet var som sterkest. På den annen side er SV et parti
med en meget løs og svak organisasjon, der få har hemninger mot å
synliggjøre indre strid. Skepsisen til makt er stor, og partiorganisasjonen følte
stor usikkerhet i forhold til SVere i posisjon. Ikke minst ble Oslo SV utsatt
for sterk kritikk fra andre fylkeslag, som var meget skeptisk til samarbeid
med Ap. Denne skepsisen ble forsterket av EU-kampen.

Kampen-forhandlingene
Kampen-forhandlingene startet i en god tone. Man startet med å legge parti
programmene ved siden av hverandre, og kvitterte raskt ut sammenfallende
programposter. Like fullt ble forhandlingene som munnet ut i Kampen»
erklæringen på enkelte punkter svært tøffe, med kampen om Rune
Gerhardsens antisnillisme som det klart vanskeligste. Hovedkonflikten dreide
seg om sosialhjelpmottakemes eventuelle arbeidsplikt.
Teksten om dette ble endret sju ganger, og SVs forhandlere rådførte seg
med Erik Solheim og Kjellbjørg Lunde. SV måtte akseptere at det skulle
lages «innsatskontrakten) for unge sosialhjelpsmottakere, men dette skulle
ikke innebære en arbeidsplikt etter Trondheim Høyres oppskrift. Om man
awiste alle tilbud om arbeid og opplæring, risikerte man dog å ikke få fulle
ytelser. For SV var dette meget betent, men sosialkontorene førte en liberal
praksis. Sosialhjelpsatsene og morsmålsundervisning inngikk også i striden
om antisnillismen. SV tapte kampen om hvor godt morsmålstilbudet skulle
være, men vant kampen mot innføring av egenandeler i hjemmesykepleien.

Forholdet til RV: Strid om privatisering
RV hadde ikke noen aktiv linje for et Ap-SV-RV byråd. M-l-bevegelsen har
tradisjonelt satt likhetstegn mellom Arbeiderpartiet og de borgerlige partiene,
men dette er nå i praksis blitt endret. Likevel er fortsatt det taktiske forholdet
til Ap og SV lite teoretisk utviklet. Det som kom fra RV i forbindelse med
dannelsen av SV/Ap-byrådet, var en liste med krav til partiene mens de
forhandlet. Kravene ble delvis tatt til følge, men et av dem som ikke ble fulgt
opp, var kravet om at privatiseringa av Renholdsverket måtte stanses.6 Som
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en følge av at halvparten av rutene er konkurranseeksponert, ble Miljøtransport rett før jul omgjort til A/S, med SVs, men mot RVs stemmer.
Mot RVs protester gikk samferdselsbyråd Raymond Johansen ved flere
anledninger i spissen for å skille drift og forvaltning, noe han mente ofte ga
mer effektiv organisasjon. Særlig var RV mistenksomme til hans intensjoner
med opprettelsen av den nye samferdselsetaten, men det er grunn til å
understreke at dette spørsmålet ikke hadde direkte sammenheng med
SWEBUS-saken og spørsmålet om anbud i kollektivtrafikken. Når det
gjelder sistnevnte, er det trolig slik at Johansen personlig hadde samme
synspunkt som partifellen Kim Nordlie, styreleder i A/S Oslo Sporveier:
Deres resonnement var at hvis SWEBUS hadde fått kjøpe 48% av aksjene i et
nyopprettet A/S Sporveisbussene, ville kostnadene til innkjøp og vedlikehold
av bussparken kunne reduseres, og følgelig ville anbud være mindre
nødvendig enn noen gang.
Det er på det rene at store deler av venstresida uansett så SWEBUSavtalen som et anbudsforberedende tiltak, og Oslo SV gikk derfor mot. På
grunn av denne motstanden, som Johansen forutså, er det grunn til å tro at
han av partitaktiske årsaker ønsket avtalen pokkerivold. I alle fall ble det
jobbet iherdig for å finne svakheter ved avtaleutkastet som kunne svekke den
også i Aps øyne, og på en slik måte at Ap kunne gå imot uten å tape ansikt
overfor høyresida i bystyret og flertallet i bussklubben som faktisk ønsket
avtalen. Det lyktes, og SWEBUS meldte høsten 1995 at de inntil videre
hadde mistet interessen for Oslo kommune.
Etter vår mening hadde RV mye rett i sin kritikk av SV i
privatiseringsspørsmålet, blant annet ved at det ikke engang ble ført en debatt
om grunnleggende endringer i etatenes hierarkier. Vi har ingen illusjoner om
at dette ville ha gitt massiv velgertilslutning, men hvilken entusiasme kunne
ikke ha blitt skapt i fagbevegelsen? Den uklare holdningen SV hadde til
privatisering, er i seg sjøl et uttrykk for partiets hovedproblem for tida,
mangelen på klar politikk. Eller rettere sagt, en uklarhet skapt av at man
forlater gamle klare standpunkter uten å innta et nytt sett med konsistente
standpunkter. Det er helt symptomatisk at man i en foreløpig oppsummering
av byrådssamarbeidet under overskriften «Vilje til å ta vanskelige debatter åpenhet internt - lojalitet når et vedtak er fattet» skriver:
«Vi er helt avhengig av mange vanskelige debatter. Når man er i posisjon,
må man rett inn i virkelighetens verden og tørre langt mer utfordrende
debatter enn i opposisjon hvor forslagene som oftest IKKE skal
praktiseres 'på ordentlig' i fht. lovverk etc. Derfor var åpenhet og
dristighet svært viktig. Eks: Skille forvaltning og drift i samferdsels
politikken.»
Men er for eksempel skillet mellom «drift og forvaltning» i samferdsels
politikken «å tenke nye tanker»? Er det ikke mer snakk om å overta andres
tanker, dvs. høyresidas? Hva med alle dem som stemte SV fordi partiet var
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mot slike «nye» tanker, dvs. privatisering. SVer, nestleder i Samorg og
sekretær i Norsk Kommuneforbund, Kleiv Fiskvik uttalte til Klassekampen:
«Byrådet har en alt fdr lav ideologisk profil. I motsetning til Tetzschnerbyrådet, lar de administrasjonen legge premissene i altfor mange saker....
Et skille mellom drift og forvaltning er et grep som er beskrevet i Frps
ideologiske program som det første skrittet på veien mot privatisering.
Forvaltningsselskapets oppgave blir da å se til at driften blir utført på
billigst mulig måte. Dermed blir de kommunale driftsselskapene kastet til
hundene. Det har åpenbart det nye byrådet ikke evne eller vilje til å forstå
konsekvensen av.» 7
Men en kan sjølsagt ikke unnlate å endre ineffektive organisasjonsstrukturer
av redsel for hvilke muligheter det kan gi høyresida på et seinere tidspunkt.
Venstresida taper debatten om privatisering dersom ikke brukernes behov
settes i fokus. For sosialister står ikke dette i grunnleggende motsetning til å
forsvare de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Vårt poeng er at når sosialister
har makta må effektivisering gjennomføres gjennom et samarbeid med de
ansatte, ved å utløse deres skaperkraft og entusiasme. Det må der det utvikles
en annen lederstil osv.
Men det avgjørende er at SV må innse at privatiseringsbølgen er en del av
borgerskapets offensiv. For det første for å få tak i de lukrative
virksomhetene (Oslo Energi, Televerket). For det andre for å få mest mulig
av samfunnslivet under markedets, dvs. borgerskapets kontroll. For det tredje
fordi offentlig sektor ikke skal ha lukrative virksomheter som fortsatt virker
standardsettende på lønns- og ikke minst arbeidsvilkår.8 Historisk sett er
offentlig
eie
av
produksjonsmidler
er
uttrykk
for
den
samfunnsmessiggjøringa av produksjonsmidlene som er en del av grunnlaget
for sosialisme. Spørsmålet om privatisering har også en ideologisk
komponent. Det er meget farlig for borgerskapet hvis folk får for seg at man
kan drive like rasjonelt og bra i «fellesskapets» regi. Av den grunn er det
meget farlig for venstresida å gi konsesjoner til myten om at «bare
konkurranse skaper effektivitet». Venstresidas svar må alltid være å
mobilisere de ansatte sjøl. Årsaken til at offentlig sektor ofte er sidrumpa, er
jo nettopp at den fortsatt er preget av embedsmannsstaten, at den er
hierarkisk oppbygd. Den har lønns- og avansementsstrukturer som ikke
utløser folks skaperkraft.9 Derfor må venstresida gå inn for å demokratisere
etatene. Vi må forhindre at spesielle profesjoner har monopol på visse typer
stillinger. Vi må gå inn for valg av ledere, jobbrotasjon, kollektive
belønningsordninger osv. Kort sagt vi må vise at vi har tillit til folk, at
arbeiderstyre er mulig til en viss grad, sjøl under kapitalismen. Det er meget
viktig i ei tid hvor flere statlige og kommunale virksomheter står i fare for å
bli privatisert.
I arbeidet mot privatisering er det viktig å alltid stille seg spørsmålet:
Hvorfor kan private drive dette bedre? Fordi lønns- og arbeidsvilkårene er
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dårligere? Fordi de bruker mer avansert teknologi? Fordi de er mindre
hierarkisk organisert? SV må ikke bli en tradisjonell kommunal arbeidsgiver,
men gi folk et antikapitalistisk perspektiv: «Så lenge kapitalismen finnes», vil
alles kamp mot alle (også kalt konkurranse) føre til at lønns- og arbeids
forhold er under kontinuerlig angrep.»

«Ansvarlig» finanspolitikk og administrativ kløkt
Særlig i den første tida etter maktovertakelsen var Rune Gerhardsen opptatt
av å fortelle at samarbeidet med SV gikk over all forventning. Han viste til at
diskusjonene i byrådet aldri førte til uenigheter som falt sammen med
partiskillene. Raymond Johansen støttet opp om denne beskrivelsen, noe som
ikke bidro til å styrke partiets radikale troverdighet. Det er selvsagt ikke rart
at politikere fra Ap og SV ofte kan være enige i sak når premissene er at de
skal prioritere innenfor gitte rammer. Men i motsetning til Ap burde det være
SVs oppgave å påpeke at disse rammene ikke er gitt av «naturlover». Det
sløses bort en masse penger på reklame, på militærapparatet. Skattesystemet
er gunstig for de rike. I tillegg snytes og skatteplanlegges det over en lav sko.
Lite ble gjort for å mobilisere for den skattepolitikken og bedringen av
kommunenes rammer SV står for på riksplan. Den største ideologiske svikten
til byrådet var at man befestet inntrykket av at kommunens økonomiske
rammer er en gitt størrelse. Med pedagogiske vrier kunne man tilbudt folk
motsetningen mellom sykehjemsplasser og forbruksfest i Ullemåsen. Istedet
tok man «vanskelige valg». Faktum er at SVs materiale oser av ansvarlighet
innafor gitte rammer, og ikke av vilje til å skattlegge de rike.
I Oslo ble imidlertid eiendomsskatten en viktig sak med stor symbolverdi.
Byrådet fikk først hevet satsen fra 4 til 6 promille av boligenes takstverdi, og
senere ble den hevet til 7 promille med et bunnfradrag på 28 000. Den siste
oppjusteringen krevde en lovendring som bare såvidt gikk gjennom i
Stortinget. SV ville neppe ha greid det for egen maskin. I denne som i mange
andre saker som dreide seg om å bearbeide storting og regjering, var Oslo
Aps kontakter direkte inn i maktens korridorer av uvurderlig betydning for
byrådet.
Kommunen klarte å forhandle seg fram til gunstigere forsikringsavtaler,
eiendomssalget ble stoppet, man utnyttet statlige tilskuddsordninger bedre.
Dette gjaldt særlig sysselsettingsmidler, der Tetzschner-byrådet av ideo
logiske grunner hadde takket nei til penger, men også kulturtiltak og miljøbyprosjektet. Budsjetteringen ble langt mer realistisk, ikke minst for sosialhjelputgiftene. Det ble en læresetning for byrådet at usikre inntekter ikke skulle
brukes til å øke driftsutgiftene, fordi man da skapte forventninger som man
kanskje ikke var i stand til å innfri.
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Ingen nedskjæringer - rekordhøy skatteinngang
Selv om byrådet viste vilje til å skaffe seg inntekter, var det hovedsakelig
konjunkturoppgangen med sterk vekst i skatteinngangen som gjorde det
mulig å kvitte seg med den kortsiktige gjelden allerede høsten 1995, to år før
byrådets tempoplan. For SV var tempoplanen for nedbetaling av gjelden et
viktig debattema før partiet gikk inn i byrådssamarbeidet, fordi man var redd
for å bli sittende med ansvaret for nedskjæringer. Ap ønsket et raskere tempo
i nedbetalingen enn SV, men kompromisset ble på seks år. En rask
nedbetalingsplan ble valgt fordi kommunen hadde årlige renteutgifter på over
en milliard kroner, noe som sank til 150 millioner da det meste var nedbetalt.
Den tempoplanen som ble valgt, viste seg å være romslig nok til at man slapp
unna uten nye nedskjæringer på et eneste område, men det må nevnes at
byrådet aldri klarte å få Sykehusbudsjettene opp på samme nivå som før
Tetzschners nedskjæringer i 1988.
Da det ble klart at gjeldsnedbetalinga kunne realiseres før planen, var det
i begge partier diskusjoner om man skulle forsere den eller lage et
«valgkampbudsjett» for 1995 med høyere kommunal aktivitet. Ikke minst i
SV ble det vurdert som viktigere at man i valgkampen kunne vise til at
gjelden var helt nedbetalt. Dette ble særlig diskutert i forbindelse med
disponeringen av det regnskapsmessige overskuddet fra 1994 og justeringen
av budsjettet for 1995 på forsommeren før valget. Man mente det lå mye
retorisk kraft i motsetningene mellom et styringsdyktig Ap/SV-byråd og et
usikkert borgerlig alternativ som det nye byrådet hadde ryddet opp etter.
Dessuten visste man ikke tidlig nok verken i 1994 eller i 1995 hvordan
skatteinngangen ville bli, slik at det ble vanskelig å planlegge fornuftig
pengebruk til økte driftsutgifter på neste budsjett. De pengene som ikke ble
brukt til å nedbetale gjeld, gikk for en stor del til vedlikehold.
Problemet med dette er at denne innsatsen ble tilnærmet usynlig. SVs
oppsummeringer er preget av dette. Man tar - mer eller mindre berettiget æren for en masse saker som en litt ondsinnet kunne kalle «ordinært
vedlikehold», som det ikke blir noen radikal dimensjon over.

Miljøpolitikken -- en skuffelse
Mange hadde store forventninger til hva SV skulle få til gjennom byråden for
miljø- og samferdsel. En kan spørre seg om byrådet fikk utrettet noe i
miljøpolitikken utover flere kollektivreiser og vern av kommunens store
skog. Det er fortsatt slik at Høyrekommunen Bærum har kommet lenger når
det gjelder kildesortering av avfall enn Ap-SV Oslo.10 I perioden ble det
dessuten gjennomført en lang rekke større veiprosjekter (Oslopakka) som
bare kunne ha en virkning - mer bilisme.
Symptomatisk er det at Natur og Ungdom var misfornøyd med at det ikke
ble ført en hardere kamp mot bilismen. NU var lite begeistret for forslaget
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om «miljøtunneller» som løsning på enkelte støy- og trafikkproblemer i by
kjernen. Ikke bare maktet ikke Byrådet å stanse de mange statlige vei
prosjektene i den såkalte Oslopakka. Det er et åpent spørsmål om de egentlig
ønsket det. Noen har forsvart Oslopakka med at en bør gå inn for den veiut
byggingen som ledet trafikk utenom sentrum, men dette overser fullstendig at
det virkelige trafikkproblemet er rushtrafikken fra den ene kanten av Oslo til
den andre. Store ringvei er blitt et trafikkheivete, som med stadig nye
trafikkmaskiner ødelegger stadig mer av byen og grøntarealene. Her kunne
SV hatt en sjanse til å markere seg mot økningen i bilbruken.
Antall kollektivreiser vokste med 11 millioner pr. år. Dette innebar at en
flerårig trend med nedgang ble snudd, men det var likevel ikke så mye
høyere enn hva tilstanden var før de borgerlige begynte å kutte tilskuddene
og heve billettprisene. Byrådet fikk satt i gang en del prosjekter som
Sporveien hadde liggende i skuffen. Det gjaldt særlig pendeldrift, inklusive
nødvendig teknisk opprustning av vestlige baner. Det ble lagt en trikkelinje
om Aker brygge. Man planla en ring-T-bane, men den forlot ikke
tegnebordet. Rutetilbudet ble forbedret, materiellet ble bedre, og
framkommeligheten ble bedre, særlig for trikken. Prisene for måneds- og
flerreisekort sank litegrann i peroden, og ungdomsrabatten (halv pris) ble
utvidet fra 18 til 20 år.
En av SVs kampsaker var omdisponering av bompengeinntektene til
kollektivformål. Denne andelen ble høynet fra 10 til 30%. Det var politisk
vanskelig å heve denne andelen ytterligere all den tid det ikke var mulig å få
fram flere kollektivutbyggingsprøsjekter på så kort tid. Det tar lang tid å
planlegge slike prosjekter, og de må dras gjennom to bystyrekomiteer. Oslo
Sporveier hadde mer enn nok med å håndtere alle planene. T-baneringen var
ferdig utredet våren 1995, og prosjektet rakk å høste heftig kritikk fra
høyresida, som etter valget har forsøkt gravlegge hele saken av hensyn til
villaeieme på Berg og Tåsen.

SV mot Natur og Ungdom - Rikshospitaisaka
Den vanskeligste enkeltsaken i forholdet mellom SV og miljøbevegelsen var
striden om vern av Gaustad gård kontra utbygging av nytt Rikshospital.
Stortinget vedtok å bygge et høyst påkrevet nytt Rikshospital, og utpekte
naturperlen Gaustad gård som lokalisering. Enkelte mente at det ville være
plass til det nye Rikshospitalet inne på området til Ullevål Sykehus, noe det
er grunn til å betvile. I alle fall hengte miljøbevegelsen seg på dette kravet,
godt støttet av fylkesmann Kåre Willoch, som mente at kommunen kunne
bruke uthalingstaktikk mot staten. For SV ble saken en ulykke, ikke minst
fordi man mistet troverdighet når selv Willoch fait ned på NUs side. I SVs
bystyregruppe var det strid om hvordan saken skulle håndteres. Flertallet i
SV-gruppa mente Ski var eneste realistiske lokaliseringsalternativ, samtidig
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som gruppa fryktelig gjeme ville beholde arbeidsplassene i Oslo. SV burde
ha gått inn for lokalisering i Ski. Selv om vi tviler på om dette hadde vært
nok til å redde Gaustad gård, kunne man ved å vise kampvilje mot
stortingsvedtaket opprettholdt et bedre forhold til miljøbevegelsen.

Kampen om 6-fimersdagen
Den enkeltsak som definitivt forbindes med SV, er kommunens
prøveprosjekt med 6-timersdag med full lønnskompensasjon for drøyt 100
ansatte i hjemmetjenesten og på et sykehjem i Uranienborg/Majorstua bydel.
Deling av arbeid var et viktig krav fra den tipunktslista SV markedsførte i
valgkampen 1991. Også Ap-byrådene syntes man burde koste på seg et slikt
forsøk, både av kvinnepolitiske grunner, fordi man var bekymret over det
store sykefraværet i omsorgsyrkene, og fordi man erkjente SVs behov for å
få gjennom denne hjertesaken. Motstanden i Aps bystyregruppe var derimot
sterk.
Den hardeste motstanden kom imidlertid utenfra: «Mektigere motkrefter
enn det vi har opplevd i denne saken, skal vi lete lenge etter. Motstanden har
gått helt til topps i det norske samfunnet og langt inn i
regjeringskorridorene», uttalte Rune Bjerke (Arbeiderbladet, 2. juni 1995).
For regjeringa var det viktig å forhindre at det ble utløst dyre krav om
tilsvarende ordninger landet rundt, samtidig som man fryktet en bred debatt
om deling av arbeid på SVs premisser. Faren for spredning til statlig og
privat sektor spøkte kanskje også i bakgrunnen. Krav om deling av arbeid har
sprengkraft i seg til å forrykke styrkeforholdet mellom partene i arbeidslivet.
SV truet med å bryte byrådssamarbeidet, og satte all tyngde inn på at
forsøket skulle gjennomføres. Fagbevegelsen støttet opp om SV, og økte
trykket på Ap. Bjerke bidro sterkt til å overvinne skeptikerne i Aps gruppe da
det blåste som verst etter at to kvinneforskere ikke syntes det opprinnelige
opplegget med snaut 70 ansatte var omfattende nok til at de ville evaluere
det.11 Utviding av prosjektet fordyret og forsinket det vesentlig, men var
politisk nødvendig. Den politiske støtten til prosjektet var avhengig av at man
foretok en skikkelig evaluering. Det ble til slutt FAFO som kom byrådet til
unnsetning.
Prøveprosjektet har resultert i mer fornøyde og uthvilte arbeidstakere, og
17 nye stillinger. Imidlertid er det mangel på sykepleiere, slik at disse er
«stjålet» fra andre kommunale tjenestesteder. Prosjektet har fått politiske
ringvirkninger gjennom SV-krav om forsøk i Bergen og andre kommuner, og
har vakt oppmerksomhet også i Sverige. Det var forøvrig Kiruna som var
først ute med et slikt prosjekt, og nå er blant annet Stockholm i startgropa.
Det ble forhåndsvarslet at 6-timersdagen kunne bli et hett tema på Socialdemokratemas kongress i år (Kommunaktuelt, nr. 3-1996).
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Andre kriser underveis
Det ble også strid om mottak av flyktninger. Ap ville ikke ta imot flere
flyktninger da regjeringa oppfordret til nasjonal dugnad for bosetting av
bosniere. SV vant etter også på denne saken å ha raslet med sablene, men
uten at Ap ble presentert for et ultimatum. SV forlangte at regjeringas forslag
om en ekstrakvote på 1050 flyktninger skulle godtas. Det ble argumentert
med den uheldige signaleffekten et nei fra Oslo ville få landet rundt. Forøvrig
ble bosettingsstrategien til byrådet utsatt for hard kritikk fra høyresida, fordi
kommunen kjøpte leiligheter for utleie til flyktninger også på beste vestkant.
Det stormet også rundt morsmålsundervisningen, regionbasert opptak til
videregående skoler - en sak som ble båret fram av Oslo SU, organisasjons
spørsmål i skole- og barnehagesektoren, og spørsmålet om kommunale
tilleggsytelser. Heving av det kommunale aleneforsørgertillegget var en SVsak, mens Ap ved en anledning ønsket å bruke sparekniven på den
kommunale tilleggspensjonen generelt og dette særtillegget spesielt. Dette
klarte SV å forhindre. SV så for seg at det i neste periode ville bli en kamp
med Ap om veiprising som alternativ til bompengeringen. Det er hevet over
tvil at Ap hemmet kampen mot bilismen, og det vakte sterk irritasjon i SV da
Gerhardsen og AUF i valgkampen signaliserte en oppmyking av skjenkepolitikken med argumenter som var lånt fra næringen og høyresida.

Hva ble det radikale flertallet brukt til?
Med støtte fra RV fikk byrådet blant annet gjennom heving av eiendoms
skatten med et sosialt bunnfradrag, satsinga på indre øst - inklusive en
skikkelig levekårsundersøkelse, utbygginga av kollektivtrafikken, barnehager
(ofte private med kommunalt tilskudd) og høyere sosiale ytelser. Det var
klare resultatforbedringer i store deler av kommunens tjenesteproduksjon,
men ikke de store sprang folk virkelig la merke til.
Det kan stilles mange spørsmål om hvorfor ikke byrådet gjorde noe med
dette og hint. I mange tilfeller er svarene banale: man gjorde det man hadde
tid, penger og handlekraft til. Et annet svar er at styrkeforholdet 2:1 mellom
Ap og SV i bystyret i stor grad definerte hvordan politikken ble. Det er er
imidlertid helt klart at byrådet nedla en meget stor arbeidsinnsats for å rette
opp skadene etter høyrestyret.
Det er også verdt å merke seg at det ikke var opprivende, interne
konflikter i Oslo SV som var årsak til nederlaget i 1995. Fra en
organisatorisk sysnsvinkel er det klart at Oslo SV klarte brasene - man
mestret å ha makt. Når SV ikke maktet å høste gevinster av innsatsen, kan det
også ha sammenheng med en allmenn tendens til at juniorpartnere i
koalisjoner har lett for å bli straffet av velgerne. Dessuten: Ap er maktpartiet
i Norge. Det skal en hel del til å trenge gjennom folks oppfatninger om de
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ulike partienes roller, og mediene ga ingen drahjelp til det. Folk flest
oppfattet at det var Ap som styrte byen.

Hva bør gjøres annerledes?
Bystyregruppas leder Kari Pahle var meget opptatt av at kompromisser ikke
skulle gis et ideologisk forsvar. I ettertid kan det sies at det ble fulgt opp,
men på den annen side ble det ikke levert noe sterkt forsvar for det som er
SVs tradisjonelle ideologiske profil. Valgnederlagene i 1993 og i 1995 må
foruten ytre forhold også ses i lys av at folk ikke oppfattet forskjellen på Ap
og SV klart nok til at det var verdt en stemme til det minste av de to partiene,
det partiet som i velgernes øyne ensidig hadde tilpasset seg partneren.
Vår oppfatning er at en annen og mer offensiv politisk profil hadde vært
mulig. En politikk som hadde klargjort forskjellen på Aps administrasjon av
kommunene og en aktiv reformpolitikk i et antikapitalistisk perspektiv. Man
måtte ha valgt seg noen få kampsaker. I denne omgang var det bare forsøket
med 6-tirøersdag som pekte i denne retningen.12
Et nyttig tankeeksperiment kan være å spørre seg om hvordan Frp hadde
klart seg i allianse med Høyre. Den skarpe tonen mellom partiene i for
handlingsfasen indikerte at denne gangen ville ikke Frp la seg vippe av
pinnen. En viktig lærdom for SV er at de to høyrepartiene likevel ikke hadde
problemer med å komme fram til et dokument - men Khalid Mahmood
reddet oss fra realisering av politikken, SVs håndtering av byrådsmakten var
preget av at det var store hindre som måtte forseres for i det hele tatt å få det i
stand. Dette satte i for stor grad sitt preg på hvordan man forholdt seg til Ap
perioden ut. Spillet ble spilt på Aps premisser; Gerhardsen må ha følt at han
hadde SV i halsbånd.
I en artikkel i Ny Tid rett etter kommunevalget med tittelen: «Hva har SV
gjort feil?» skrev Kristin Halvorsen:
«Hvis vi virkelig skulle ha fått oppmerksomhet og konflikt rundt dette
valgkamputspillet om jappetid a la Gro måtte vi ha okkupert Børsen,
sultestreiket på trappa til Hegnar eller kidnappet de store gutta i NHO og deres nyinnkjøpte Mercedeser - og forlangt at de skulle kjøre langtids
ledige til arbeidsformidlinga. Vi måtte tatt så hardt i at vi fikk en masse
fiender og masse kjeft, at vi ble hengt ut som aksjonister og populister,
men at det glade budskap sev inn.
... I et moderne mediesamfunn er det bare de aller tydeligste
beskjedene som når fram til sofaen på Furuset. Det er de meldingene som
er i nærheten av folks hjerterøtter. For folk fleste er politikk innvikla og
en eneste graut.»
Men SV i Oslo trengte ikke å spille gateteater for å bli hørt. Man hadde en
kommune hvor personlige lønnsavtaler gjorde at direktører tjente opptil
760 000, pluss fallskjermer og pensjoner. Mye av populariteten til både SV
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og RV kom fra motstanden mot dette. Man avskaffet systemet, det skulle
bare mangle. Men bortsett fra å sette ned lønna til ordføreren fra ltr. 52 til 42,
og byråder fra 42 til 41 fikk man ikke gjort noen ting med de 13 som allerede
hadde fått underskrevet kontrakten (av ca 30. mulige). Kunne man ikke ha
kjørt langt hardere her, og sjøl om man hadde tapt juridisk, hva kunne man
ikke ha vunnet politisk? Man klarer alltid å få rasjonalisert bort vanlige
arbeidstakere...
Og hva med bompengeringen? Er det noen som helst god grunn til at det
skal koste 12 kroner tur/retur med bil og minimum 30 kroner tur/retur med
kollektivtrafikk?13 Hva med et SV-forslag om at begge deler skulle koste 20
kroner? Slik kunne SV ha realisert kravet fra 87-91-programmet om at
kollektivtakstene skulle senkes med 30%. Vårt poeng er at selv om man ikke
ville ha fått Ap med på å gjennomføre en slik politikk, ville man ha fått
tydeliggjort SVs rolle, og sjøl kommet styrket ut.
Hva med en aksjon for et bilfritt sentrum? Eller hva med en alternativ
likningsbok fra SV som avslørte at når det etter skattereformen i 1992 står at
Hegn ar betalte 28 millioner i skatt, så var det skatt som firmaene hans hadde
betalt på de aksjene han eide, og ikke noe han hadde betalt? Som Jens Solli
påpeker i bladet til Handel og Kontor, så ville en normal beskatning av
kapitalinntekter, gitt minst 8 «solidaritetsmiiiiarder».
Det som trengs, er ikke teatralske effekter, men en radikalisme som blir
hørt og forstått på Furuset.
Noter
%

1)

Det er viktig å presisere at den demokratiske sentralismen ikke ble presset ned
over bystyregruppene og partiorganisasjonene, men for mye kritikk av byrådet
var lite populært.

2)

Men tenk om SV hadde stått på 50% reduksjon, tenk om SV-fAp hadde
gjennomført det. Da hadde man fått gjennomført en stor reform som alle hadde
lagt merke til. Vi har ikke tal! for hvor mye en måtte ha økt bompengesatsene for
å få det til, men fra 12 til 15 kroner burde ha hjulpet godt.

3)

«Samarbeidet mellom SV og AP i Oslo», Kari Pahle i Byrådssamarbeidet i Oslo.
Politisk regnskap for Oslo SV, utg. av Oslo SV, august 1993.

4)

Gruppa, som var ledet av Steinar Stjemø, hadde blant annet Raymond Johansen
og senere byrådsskritiker Ottar Brox som medlemmer. Innstillingen la vekt på
hvordan SV skulle forholde seg tii regjeringsspørsmålet, og hvordan agitasjon
om allinaser på venstresida kunne gi partiet framgang. Sitatet nedenfor er hentet
fra heftet «Allianser i norsk politikk - SVs valg», s. 16.

5)

Særlig lederen av Oslo samorg, Bjørgulv Froyn, spilte en nøkkelrolle. Froyn var
tidligere SVer, men hadde senere meldt seg inn i Ap.

6)

Rett nok er det fortsatt Miljøtransport som tømmer søpla i Oslo, og selskapet har
sågar vunnet anbud i Lørenskog, men intensjonene i RVs krav omfattet også å
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hindre anbud og skille mellom forvaltning og drift. Raymond Johansen hevdet at
det forrige byrådet hadde ført prosessen så langt at anbudseksponering ikke lot
seg stanse, men dette synspunktet blir imøtegått av Tore Janssen, varamedlem til
bystyret for SV 1991-95, som selv jobber i Miljøtransport.
7)

I samme nr. av Klassekampen (29. april 1995) uttaler Frps Peter N. Myhre:
«Nyorganiseringa av samferdselsetateten er som skreddersydd for EØS-systemet
og anbud i teknisk etat. Raymond Johansen er jo blitt en slags privatiseringsbyråd.»

8)

I land som Frankrike og USA er offentlig sektor blitt en bastion for fag
bevegelsen.

9)

Det grunnleggende problemet er jo at staten er satt til å utføre en politikk i tråd
med behovet for mest mulig problemfri kapitalakkumulasjon, noe som gjør at
den statlige politikken tendensielt er i motstrid til folks interesser. Men dette er
nettopp dette er noe venstresida må avsløre, de fleste offentlig ansatte er både
subjektivt og »objektivt» interessert i å tjene vanlig folk.

10) Kildesortering ble foreslått, men strandet på RVs motvilje mot å heve renova
sjonsavgiften
11) Sett ffa et statistisk synspunkt er det utvilsomt riktig.
12) Tetzschner uttalte til Klassekampen 29. april 1995: «SV har blitt langt mer
markedsorientert og edruelige i den økonomiske politikken. Ut over det
symbolske prøveprosjektet med 6-timers-dag, som av en eller annen grunn aldri
kommer igang, kan jeg ikke se at SV har satt noe særlig spor etter seg.» SV
hadde selvsagt langt flere gode saker, men det var 6-timersforsøket som
representerte noe grunnleggende nytt.
13) Den kjente radikaler, fylkesmann Kåre. Willoch slår fast at «Biltransport altfor
billig» i det kjente radikale tidskrift, Teknisk Ukeblad. I vårt eksempel er vi
selvsagt klar over at bilistene må betale noen få kroner i bensin og kapitalutgifter
på bil, men det er fortsatt langt til 30 kr. Det kan også anføres mot vårt
resonnement at hyppige avganger og høy kvalitet i tilbudet er langt viktigere enn
pris når det gjelder å få folk til å reise kollektivt, men poenget er at det er viktig å
få til noen synlige forandringer som angår mange mennesker, som kan skape
begeistring og i dette eksemplet få miljøbevegelsen til å oppleve SV som sitt
parti.
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Knut H. Sørensen
PÅ JAKT ETTER DEN POLITISKE KORREKTE PC OM MULIGHETENE FOR EN RADIKAL TEKNOLOGI
POLITIKK

I 1872 utga den engelske forfatteren Samuel Butler den satiriske romanen
Erewhon. Vi møter her den oppdagelsesreisende Higgs som kommer til et
samfunn som har forbudt bruken av maskiner. I Erewhon bestreber de seg på
å bekjempe utviklingen av teknologi og vitenskap, ja en hver form for
«framskritt». Butlers skyteskive er i første rekke samtidens religiøse og
sosiale hykleri, men Erewhon symboliserer på mange måter radikale
intellektuelles forhold til teknologi: Det er ubehagelig, og vi velger å
neglisjere det. På denne måten er forståelsen av det moderne samfunnet blitt
et Erewhon. Økonomiske, politiske og kulturelle forhold beskrives som om
de ikke hadde noe med teknologi å gjøre.
Eller, enda verre, teknologien blir gjort til problemet. Radikale intellek
tuelle, sier den amerikanske feministen Donna Haraway, «ser stadig dypere
dualismer mellom kropp og bevissthet, dyr og maskin, idealisme og
materialisme i de sosiale praksisene, symbolske formuleringene og fysiske
gjenstandene som forbindes med ’høyteknologi' og vitenskap. Fra Herbert
Marcuses De/ en-dimensjonale menneske til Carolyn Merchants The Death of
Nature har de analytiske ressursene som er utviklet av progressive, insistert
på teknologiens nødvendige dominans og kalt oss tilbake til en innbilt
organisk kropp for å integrere vår motstand».1 Hvor ofte er det ikke «katt og
kaniner og et småbruk på Ørland» som representerer «Annerledeslandet»?
Denne artikkelen var i utgangspunktet tenkt som en kritisk kommentar til
SVs teknologipolitikk, slik den kommer til uttrykk i prinsipprogram,
arbeidsprogram og skrifter fra partiets leder Erik Solheim. Sistnevnte har
bidratt til å aktualisere temaet innenfor SV. Emnet spiller en stor rolle i Den
store samtalen, boka som ble resultatet av Solheims strev med å tenke «nytt».
I løpet av senvinteren 1996 har han skrevet flere avisinnlegg og kronikker
om dette emnet enn om noe annet. Siden Solheim i hovedsak kontrollerer
SVs politiske dagsorden, betyr dette at teknologi sannsynligvis vil spille en
langt mer sentral rolle i partiets politiske profilering enn det har gjort
tidligere. (Det skal det i parentes bemerket heller ikke så mye til.) Solheim
har på denne måten tatt på seg oppgaven å lede SV ut av Erewhon.
Spørsmålet er om han greier det, og hvor han i så fall fører partiet.
I denne sammenheng er det selvsagt rimelig å huske på at det finnes andre
oppfatninger i SV enn Solheims. Jeg har i hvertfall funnet det nyttig også å
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legge vekt på det alternative teknologipolitiske synet som den framtredende
SV-eren Knut Kjeldstadli har utviklet i ett innlegg og en døbbelt-krønikk i
SV-avisa Ny Tid. Dette gir en større bredde. Uansett er det all grunn til å
reflektere inngående over forholdet mellom teknologi og radikal politikk. Det
er en slik gjennomtenkning som denne artikkelen vil invitere til

SVs teknologipolitikk' Fra marked til moral?
Mange vil selvsagt stusse over ordbruken i overskriften. Er det noe som heter
teknologipolitikk? Har SV noen gang hatt noe slikt? Disse innvendingene
illustrerer noe av problemet. For det første er det vanlig å betrakte teknologi
som nøytral størrelse og hevet over eller liggende utenfor politikken. For det
andre er teknologiutvikling i stor grad knyttet til den del av den økonomiske
aktiviteten i kapitalismen som det parlamentariske systemet har overlatt til
bedriftseiere og «ledere å ta seg av. Derfor er det vanlig å oppfatte
statsmaktens rolle i forhold til det teknologiske området som vagt definert og
i hovedsak knyttet til forskningsstøtte og nødtørftige reguleringer av
anvendelser («felleskapitalist»-oppgaver).
Når det gjelder SVs tenkemåte, så får begrepet «teknologipolitikk» minst
to betydninger. For det første er det en betegnelse på tiltak som er rettet inn
mot å styre den teknologiske utviklingen. For det andre er det knyttet til
observasjoner av at teknologien er politisk (dvs. kapitalistisk) formet og av
den grunn må møtes med kritikk. Følgende formulering fra det gjeldende
prinsipp-prøgrammet illustrerer dette:
«Behovet for å styre utviklinga av ny teknologi og nye informasjons
kanaler er enormt. SV vil overføre kontrollen med den teknologiske
utviklinga fra markedet til folkevalgte organer. Viktige etiske veivalg skal
ikke tas av dem som har sterke økonomiske interesser knytta til
resultatet».2
Hovedpoenget er likevel styring. Når teknologi oppfattes både som «enorme
produktivkrefter» og «enorme destmktivkrefter»,3 er det viktigere å vinne
kontroll over utviklingen enn å forsøke å stoppe den. Hva består så styringen
fra SV i?
Dersom vi leser videre i det gjeldende prinsipprogrammet, finner vi at
dette konkretiseres på følgende måte:4
-

Teknologene skal presentere mulighetene i og dilemmaene ved teknologi
for offentligheten.
Offentligheten ska! ha lovfestet innsynsrett i forskningen.
Produkter fra kjemisk industri, legemiddelindustri, o.L skal presenteres
(min utheving, KHS) for offentlig tilsyn før de slippes ut på markedet.
Noen produkter som f. eks, lege- og plantevernmidler hør bare
godkjennes dersom de erstatter produkter som allerede er på markedet.
For andre produkter må en vinne erfaring gjennom en prøveperiode.
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-

Et viktig prinsipp, ikke minst i biologisk produksjon, er å satse på
mangfold, ikke i varemerker, men i valg av teknologier.
- Samfunnet bør avsette nok midler til at den frie grunnforskninga får
utvikle seg.
- SV mener at den største utfordringa er hvordan en skal gjøre den nye
informasjons- og kommunikasjonsteknologien tilgjengelig for flest mulig.
Programmet inneholder noen få punkter til av samme slag, men de endrer
ikke på helhetsinntrykket. Dette er vasne greier! Temaene virker tilfeldige,
og de fleste av forslagene er i beste fall harmløse, i verste fall meningsløse.
SVs prinsipprogram framstår på denne måten som grunnleggende prinsippløst i forhold til vesentlige teknologipolitiske spørsmål. Partiet ser altså ut til
å mangle såvel teoretisk som praktisk innsikt i hva det hele dreier seg om.
SV ønsker større åpenhet og mer debatt omkring teknologisk utvikling.
Dette er i og for seg et utmerket forslag. Partiet har konkretisert dette
gjennom forslag om et teknologiråd, underlagt Stortinget, og om årlige
teknologipolitiske redegjørelser i Stortinget.5 Siden liknende ordninger
allerede praktiseres i flere andre land, for eksempel Danmark, Nederland og
Tyskland, er dette rimelige - om ikke akkurat radikale - forslag. Erfaringene
fra Danmark burde være særlig attraktive for SV. Her har det vært lagt stor
vekt på folkeopplysning og bredt engasjement, blant annet ved bruk av
vurderingskomiteer sammensatt av lekfolk. På dette punktet skulle det være
enkelt å snekre sammen noen reformforslag.
SVs arbeidsprogram 1993-1997 inneholder en stor mengde ulike forslag
med varierende grad av begrunnelse og sammenheng. Slik har vi vent oss til
at partiets arbeidsprogrammer skal være. I listen over hovedutfordringer
legger vi blant annet merke til følgende punkter:6
- satsing på at norsk industri skal utkonkurrere utenlandske bedrifter på det
norske hjemmemarkedet;
- nyskapning av miljøarbeidsplasser innenfor produksjon av varer og
tjenester i privat og offentlig regi. Dette knyttes særlig til energieffektivisering, alternative energikilder og avfallshåndtering;
- økt satsing på turisme som er orientert mot natur- og miljøopplevelse, og
som kan gi utgangspunkt for økt sysselsetting innenfor husflid og
håndverk;
- utflating av det private forbruket.
SV har ikke forsøkt seg på noen konkretisering av hvilke områder norsk
industri bør satse på for å vinne tilbake deler av hjemmemarkedet. Andre
politiske grupper har sett for seg norske vaskemaskiner og norske biler. SV
sier heller ikke noe om hvordan dette skal lykkes.
Forslaget er ikke nødvendigvis dumt eller galt. I sin nåværende form
forteller det framfor alt at SV ikke er særlig interessert i norsk industri og av
den grunn aldri har brydd seg særlig om å analysere den. Partiet stiller noen
allmenne krav som handler om flere arbeidsplasser, mindre utslipp og bedre
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miljø, og så er det stopp. Hvorfor har ikke SV reflektert over om råvare»
avhengigheten i norsk økonomi har andre årsaker enn at norske industrikapitalister ikke «gidder» å satse på videreforedling? Kanskje spiller norsk
kultur en rolle? Kanskje har det betydning at Norge er et lite land? Det siste
synes i hvertfall betydningsfullt for den delen av eksportindustrien som satser
på såkalt høy foredlingsgrad med spesialiserte nisjeprodukter der små
bedrifter i et lite land kan skaffe seg en betydelig andel av verdensmarkedet.
Det er heller ikke bare-bare å gå over fra å koke aluminium til å lage bil
motorer, eller fra å lage avispapir til å lage cd-spillere. Et generelt høyt kunn
skapsnivå betyr ikke at vi i Norge kan alt. Det er mulig å lære seg nye
ferdigheter, men det er tidkrevende, dyrt og risikofylt. Altfor mange SV-ere
tror at industribedrifter er fleksible pengemaskiner som kan produsere kjøtt
boller det ene året og tannpirkere det neste.
Arbeidsplasser som er basert på miljøteknologi høres fint ut, og hvem vil
ikke ha mer energieffektivitet og miljøvennlige energikilder? Det politiske
problemet i en reformsituasjon er selvsagt hvordan vi får slike arbeidsplasser.
Hva slags virkemidler ser SV for seg? Med en viss velvilje kan vi finne fram
til følgende tre typer av tiltak:7
- økte priser på elektrisk kraft for å stimulere til energiøkonomisering;
- økte bevilgninger til grunnforskning, som kanskje gir opphav til nye
konsepter for miljøvennlig produksjon;
- økte bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid innenfor alternative
energikilder.
Det var jo heller beskjedent.
Når en leser prinsipp- og arbeidsprogram i sammenheng, framstår altså
ikke teknologi og teknologipolitikk som prioritert. De få punktene som
faktisk finnes, bygger ikke på noen sammenhengende analyse. Forslagene
virker tilfeldige og markeringsorienterte. Det ser ut som om hovedmålet var
at SV skulle kunne symbolisere miljø og demokrati også på det teknologiske
området. Representerer utspillene fra Solheim en endring?

«Gå inn i din teknologiske tid!»
Med innlegget «Er teknologi problemet?» i Ny Tid i februar 1996 startet
Knut Kjeldstadli en indirekte kritikk av noen utspill fra Erik Solheim.
Budskapet er en advarsel mot at SV-ere skal akseptere argumenter av typen
«kapitalismen er erstattet av en ny type teknologisamfunn», og han
konkluderer med at «For sosialister er konsentrasjonen om teknologi i seg
sjøl et blindspor».8
Solheim reagerte raskt med et innlegg med den lettere religiøse tittel «Gå
inn i din teknologiske tid!». Her forsvarer han et sterkere fokus på teknologi
fordi det er nødvendig med politiske inngrep. «Hadde vi ikke trodd at
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politisk styring og samfunnsmessig kamp kunne påvirke retningen på
teknologien, hadde det jo ikke hensikt å engasjere seg».9
Trolig gjenspeiler dette engasjementet noen bredere ideologiske
forandringer. Men hva kan årsaken være til at Solheim, i selskap med
Torbjørn Jagland, nå gir ny teknologi betydelig politisk oppmerksomhet
gjennom å peke på nye sosiale muligheter som angivelig kommer i
kjølvannet av «den teknologiske utviklingen»? I utgangspunktet er det en
betydelig ironi i dette. Etableringen av det moderne kapitalistiske
industrisamfunnet er jo bygd opp omkring myten om teknologi som
framskritt. Hvordan kan det ha seg at lederne for de to største
sosialdemokratiske partiene i Norge finner det nødvendig å markere at ny
teknologi kan være positivt?
I utgangspunktet kan det være verdt å merke seg Jagland og Solheim
begge plasserer seg i en lang idéhistorisk tradisjon som er knyttet til
opplysningstidens framskrittstro. Arbeiderbevegelsen har også vært dominert
av dette teknologioptimistiske synet. Utviklingen av produktivkreftene ble
sett på som en betingelse for å etablere et sosialistisk samfunn. Dette skulle
både bidra til en foreldelse eller overflødiggjøring av kapitalismen og føre
med seg økt velstand og velferd.
Det positive synet har lenge dominert såvel innenfor kommunistiske som
sosialdemokratiske partier. Arbeiderbevegelsen har ikke oppfattet det som
sin oppgave å yte motstand mot utvikling og ibraktaking av ny teknologi.
Maskinstorming har forekommet, men hovedsynet har vært at dette var
reaksjonært. Selv på bedriftsnivå har strid omkring ny teknologi i forholdsvis
liten grad blitt fanget opp av fagforeningssystemet. Det har i stedet vært en
del av de «uformelle» konfliktene omkring arbeidsvilkårene.
I 1970 engasjerte Norsk Jern- og metallarbeiderforbund Kristen Nygaard
for å utrede konsekvensene av ny teknologi. Dette initiativet var motivert av
frykt for at forbundet skulle bli akterutseilt av utviklingen på det
datateknologiske området. Datateknologien ble oppfattet som en potensiell
trussel som det var viktig å kunne møte. Resultatet ble imidlertid ingen
konsekvensutredning om gode og dårlige sider ved datateknologi. I løpet av
prosjektet oppdaget Nygaard at de tillitsvalgte i NMJF ikke var særlig
interessert i slike utredninger fordi det var uklart hvordan de skulle brukes.
Arbeidet ble derfor vridd i en retning som skulle styrke tillitsvalgtsapparatets
evne til å forhandle og stille krav når nytt datateknologisk utstyr skulle
innføres. Fagbevegelsen kjempet fram ordninger som egen datatillitsvalgt og
forhandlingsrett ved innføring av ny teknologi, og det ble satt i gang en
relativt omfattende skolering av tillitsvalgte.10 På denne måten endret
prosjektet karakter, fra å være teknologikritisk og preget av usikkerhet til å
bli et redskap for å stille krav til teknologiske endringer. Det positive
hovedsynet slo altså igjennom også her.
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Et gjennomført kritisk syn på den teknologiske utviklingen finner vi bare i
marginaliserte deler av den sosialistiske bevegelsen, hovedsakelig i
intellektuelle «smågruppen). I Norge var generell teknologikritikk nærmest
fraværende i arbeiderbevegelsen før 1970. Internasjonalt kan Frankfurterskolen tjene som et typisk eksempel. Her kom den teknologiske utviklingen
til å bli oppfattet som et undertrykkelsesm iddei og sovepute for en arbeider
klasse som i økende grad framsto som passivisert og integrert i det
kapitalistiske systemet.
Venstre intellektuelle var på denne måten bekymret over at den tekno
logiske utviklingen var kommet utenfor menneskelig kontroll, en bekymring
de delte med høyreintellektuelle. Idéhistorisk sett er denne teknologikritikken
forankret i romantikken og romantiske strømninger. Den franske filosofen
Jaques Ellul, som ikke er spesielt progressiv, har gitt den kanskje beste og
enkleste oppsummering av denne typen teknologikritiske synspunkter i sitt
begrep om det teknologiske imperativ}1 Han hevder at menneskene har
mistet kontrollen over den teknologiske utviklingen fordi det er teknologien
selv som setter premissene sin egen videreføring. Ny teknologi skaper
problemer som løses med ny teknologi, i en uendelig rekke. Systemet gir
samfunnet ingen muligheter til å la være å bruke det nye. Nyskapning er blitt
et systemkrav.
Karl Marx var i mange sammenhenger opptatt av å analysere teknologi,
både som produktivkraft og destruktivkraft. Hovedpoenget hans var selvsagt
teknologiens betydning som moment i akkumulasjonen av kapital gjennom
produksjon av «relativ merverdi». Den kapitalistiske utviklingen av teknologi
er derfor, prinsipielt sett, økonomisk begrunnet og integrert i den markeds
økonomiske logikken. For arbeiderbevegelsen, mente Marx, bød den
teknologiske utviklingen likevel på positive muligheter på lang sikt fordi den
ville bidra til å overflødiggjøre kapitalismen. Innenfor en kortere tidshorisont
kunne imidlertid teknologien være en trussel både mot arbeiderklassen og
mot naturen. Marx kombinerte følgelig opplysningstidens framskrittsoptimisme med den romantiske teknologikritikken. Tvetydigheiene og det
mangfoldige ved den teknologiske utviklingen under kapitalismen forsvant
imidlertid i arbeiderbevegelsens marx-fortolkninger. Dette gjentok seg i
forsøkene på å restaurere marxismen på 70-tallet da SV ble dannet,
Denne perioden var preget av en teknologikritisk strømning som sto
sterkt i de nye sosiale bevegelsene, men som også hadde litt innflytelse i
arbeiderbevegelsen. Moderne vitenskap og teknologi ble kritisert for å være
for spesialisert, for snever og for å bidra til naturødeleggelse og samfunns
problemer. Hovedeksemplet på den destruktive siden var selvsagt atom
bomben, men industriell automatisering, utviklingen av nye kjemiske stoffer,
forurensninger, bilen og alle typer militære teknologier tjente som eksemplifiseringer av de ødeleggende sidene ved naturvitenskap og teknologi.
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SV kom til å representere den romantiske teknologikritikken som hadde en
klar adresse til DNAs «kraftsosialisme». DNA var i store deler av
etterkrigstiden dominert av politikere som ville satse på teknologi og
vitenskap som redskaper for å modemisere det norske samfunnet. (De som
representerte andre politiske strategier, var heller ikke teknologikritiske men
argumenterte for en mer «tradisjonell» industripolitikk.) Kritikken av
«kraftsosialismen» framsto for det store flertallet av DNA-politikere som
uforståelig (og det var jo ikke alle i SV som var like ivrige teknologikritikere
heller).
Problemene med å få etablert en norsk statlig satsing på informasjons
teknologi på 1980-tallet illustrerer de politiske miljøenes mangel på interesse
for slik spørsmål. I Norge kom en slik satsing først i 1987, klart senere enn
de fleste andre OECD-land. En hovedårsak til den sene satsingen var Høyres
angst for statlige initiativ på næringspolitiske områder, men det var få
politikere som markerte entusiasme for den nye datateknologien. Da DNA
tok over regjeringsmakten i 1986 og stablet «Nasjonal handlingsplan for
informasjonsteknologi» på beina, var det avgjørende argumentet typisk nok
et lite gjennomtenkt løfte fra elektronikkindustriens talspersoner om 60 000
nye arbeidsplasser.12
Det nye stemningsskiftet som Jagland og Solheim har fanget opp, kan
oppfattes som knyttet til en forandring i det intellektuelle arbeidets tekniske
vilkår. I 1981 kom den personlige datamaskinen fra IBM på markedet. PC-en
og liknende maskiner (Macintosh) har siden blitt spredd i stort antall, både på
kontorarbeidsplasser og i hjemmene. Dagens intellektarbeider betjener i dag
en datamaskin som ser ut til å by på attraktive kommunikasjons- og
informasjonsmuligheter. Trusselen om papirløst (og sekretærffitt) kontor med
degradert arbeid er blitt avløst av visjoner om «cyberspace», nettsurfing og
«virtuelle virkeligheter». Siden intellektarbeidere utgjør en økende andel av
partienes velgergrunnlag, forstår partiledere med en smule politisk luktesans
at her er det viktig å markere seg.
Påpekningen av intellektarbeidemes økte betydning som velgere og deres
nyvunne erfaringer med datateknologi som arbeidsredskap betyr selvfølgelig
ikke at Jaglands og Solheims synspunkter må være feilaktige. Det betyr
heller ikke at synspunktene uten videre kan betraktes som en refleks av
mellomlagenes klasseinteresser. I første omgang er dette bare ment som en
påminning om at slike forhold må undersøkes mer inngående. På den annen
side er det viktig med politiske allianser. I slike sammenhenger er politikkens
symbølinnhold av stor betydning og dermed også hvem den er adressert til.
En mellomlagsorientert teknologipolitikk reiser imidlertid allianseproblemer.
Det skal jeg komme tilbake til.
Det er også viktig å understreke at selv om Jagland og Solheim framfører
parallelle argumenter, så er den politiske betydningen av stemningsskiftet
deres forskjellig. Jaglands posisjon kan i stor grad betraktes som en

145

«modernisering» av politiske standpunkter som hele tiden har stått sterkt i
DNA. Det symbolske innholdet i «IT-sosialismen» er riktignok forskjellig fra
«kraftsosialismen», med en mer tidsriktig «mykhet», men det spiller mindre
rolle.
I Solheims tilfelle kan det imidlertid virke som om vi står overfor et
brudd med den romantiske teknologikritikken som har dominert SV siden
stiftelsen. Bruddet er imidlertid ikke dramatisk, for verken prinsipp- eller
arbeidsprogrammet gir noe klart uttrykk for teknologikritikk. Er så Erik
Solheim blitt framskrittsoptimist og teknologiutopist?

«Valg av teknologi er valg av samfunn»
Det ortodokse synet på teknologi som produktivkraft innebar at teknologisk
utvikling ble oppfattet som å undergrave det kapitalistiske systemet. Dette
gjorde det nødvendig, progressive ja til og med revolusjonært å fremme ny
teknologi. Denne teknoutopistiske, ja nærmest teknokratiske ideologien ble
grundig kritisert av nymarxismen og nyradikalismen på 1970-tallet.
Produktivkraft-tankegangen ble kastet på den intellektuelle søppelhaugen,
der den utvilsomt hørte hjemme.
Det var i hvertfall to hovedgrunner til denne avvisningen. For det første
framsto produktivkraft-tankegangen som miljøfiendlig. Den hadde bidratt til
å legitimere en relativt brutal utnyttelse av naturressurser og delvis
ødeleggelse av samfunnets naturgrunnlag. For det andre var det lite som
tydet på at tesen om motsetningen mellom produktivkreftenes utvikling og de
kapitalistiske produksjonsforholdene holdt stikk. Tvert om så kapitalismen ut
til å være i stand til å nyttiggjøre seg ny teknologi i nærmest urovekkende
grad. I tillegg kunne en vel tilføye at det såkalte nye venstre, som SV var en
del av, fant de tradisjonelle implikasjonene av produktivkraftoptimismen lite
attraktive. Det så ut som om det «gamle venstre» enten hadde benyttet
produktivkraftoptimismen som sovepute, eller, enda verre: I Sovjet-unionen
og Øst-europa hadde produktivkraft-tankegangen fått en absurd status som
legitimeringsgrunnlag for destruktive politiske beslutninger.
Nymarxismens forsøk på å påvise produktivkreftenes fundamentalt sett
kapitalistiske natur passet bedre sammen med den romantiske teknologi
kritikken som dominerte SV. Den var dessuten viktig i den forstand at den
førte til økt oppmerksomhet omkring hvordan teknologi formes av
økonomiske, politiske og ideologiske omstendigheter. Samtidig bar den med
seg en forestilling om en evigvarende (mis)forming av teknologi. Hvem
kunne tenke seg et sosialistisk atomkraftverk eller en sosialistisk bil? Var de
kapitalistiske produktivkreftene ubrukelige? Eller, hvor kapitalistisk er
egentlig kapitalistisk teknologi?
Slike spørsmål dukker nå opp igjen i debatten mellom SV-eme Solheim
og Kjeldstadli. Det er imidlertid viktig å merke seg at ingen at dem, heller

146

ikke Solheim, argumenterer for en oppfatning om en «nøytral» teknologi.
Tvertimot, Solheim understreker betydningen av å få teknologien så å si
under politisk kontroll. Troll kan temmes. Kjeldstadli er enig i dette, men vil
nyansere spørsmålet om hvordan teknologi er viktig for samfunnsutviklingen
og legge større vekt på den kapitalistiske formingen av teknologien.13
Kjeldstadli argumenterer mot et syn på forholdet mellom teknologi og
samfunn som gjeme kalles for teknologisk determinisme. Det innebærer at
teknologi oppfattes som politisk og kulturell nøytral, som laget «utenfor»
samfunnet, men som i sterk grad påvirker samfunnsutviklingen. Solheim kan,
slik jeg tolker ham, ikke kritiseres for å være determinist i begge disse
betydningene. Hans teknologisyn kan kalles for en svak teknologi
determinisme, dithen at han argumenterer for at teknologisk utvikling har
sterke og entydige konsekvenser for samfunnsutviklingen.
Solheims innlegg er fulle av eksemplifiseringer av dette synet. Han
hevder for eksempel at Gutenbergs oppfinnelse av trykketeknologien «var
kolossalt demokratiserende og betydde enorme forandringer i maktforhold,
vitenskapelig debatt, rikdom osv.»14 Solheim nevner i forbifarten at
kineserne hadde kjent trykkekunsten lenge før Gutenberg, men uten å spørre
seg hvorfor den ikke hadde samme virkning der som i Europa. (Som et
paradoks kan jo nevnes at Hannah Arendt argumenterer for at det var den
mer effektive trykketeknologien som kom på slutten av det 18 århundre, som
muliggjorde utviklingen av en offentlig antisemittisme.)15
Kjeldstadlis resept mot Solheims «svake teknologideterminisme» er
framfor alt å situere teknologien i kapitalismen. «Snakk ikke om teknologi
som en isolert, avgjørende størrelse. Fokuser på kapitalistiske drivkrefter,
utforming og bruk av teknologi. Snakk om ansvar og makt». Videre, i noe
som delvis er et utkast til nytt arbeidsprogram for SV, kommer det noen nye
punkter:16
«3.1 kampen om teknologien må vi prøve å gå så nær starten som mulig,
ikke vente til seine ledd i prosessen.
4. Offentlighet, brukere, fagforening må kreve innsyn i forskning og
utvikling - sjøl om dette butter mot eiendomsrett og forretningshemme
ligheter. (...)
5. Vi må kreve at 'eksperter' forklarer valg/implikasjoner av nye
teknikker».
Det er lett å være enig med Kjeldstadli i kritikken av Solheim. Solheims
beskrivelser av teknologiens konsekvenser er et resultat av kunnskapsløshet.
Når det gjelder argumentasjonen omkring styringen av den teknologiske
utviklingen, er saken mer innfløkt.
Solheim ligner den teknologiske utviklingen med «den brede flod».
Trolig er det en effektiv retorikk som gjenspeiler en vanlig opplevelse av
situasjonen. Solheim greier også å stake ut «en tredje vei», i god SVtradisjon:
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«Teknokratene, ofte i Arbeiderpartiet, sier: - Se så flott den renner!
Maskinstormeme, ofte i Senterpartiet, svarer: Nei, nå må vi bygge
demninger! Motsetningen mellom teknokrater og tradisjonalister har
altfor lenge overskygget det vi kan gjøre: Å påvirke flodens videre løp.
Vi kan ikke stoppe den. Vi skal ikke bare stå og se på. Vi må forsøke å
lede den i riktig retning».17
Fra et nymarxistisk, teknologikritisk ståsted er det nærliggende spørsmålet til
denne billedbruken: Hva med vannkvaliteten? Kjeldstadli peker da også,
ganske riktig, på nødvendigheten av å finne flodens utspring, dens kilder.
Dette fører oss da tilbake til kapitalismen. Men løser det problemet?
Om svakheten ved Solheims posisjon er teknologideterminisme, er
Kjeldstadlis argumentasjon preget av en annen type feilslutning. Han synes å
forestille seg at teknologiutvikling er en form for rettlinjet prosess, der vi kan
identifisere en rekke av stadier, fra fødsel via oppvekst til «voksen» teknikk.
Som hos Freud er barndommen avgjørende. Her produseres traumer som får
dramatiske konsekvenser. Imidlertid er dette i beste fall en historisk
konstruksjon, et ønske om at fortellinger skal ha både begynnelse, slutt og
handling. La oss se på et par eksempler.
Da Thomas Edison «oppfant» lyspæren, var han ute etter å utvikle et
elektrisk belysningssystem som kunne konkurrere med gassverkene. Edisons
notatbøker fra perioden er fylt med kalkyler av gasspriser og kopperpriser. Et
av regnestykkene handlet om hvor tykt tverrsnitt de strømførende kablene av
kostbart kopper kunne ha, uten at det nye systemet ville bli utkonkurrert av
gass. Det var resultatene av slike overlegninger som fikk Edison til å utvikle
en lyspære med glødetråd med høy elektrisk motstand. Investeringskalkyler
og Ohms lov gav resultatet. Lyspæren, slik vi kjenner den i dag, er altså i en
meget grunnleggende forstand en kapitalistisk teknologi. Bør sosialister av
den grunn bruke en annen belysning?
Teknologihistorikeren David Noble beskriver i boka Forces of
production18 (intet mindre!) utviklingen bak såkalt numerisk styrte verktøy
maskiner (dvs. automatisert «dreiebenk»). Han viser hvordan denne
teknologien ble utviklet på 1950-tallet som en sammensmelting av tre hoved
interesser. USAs flyvåpen ønsket en produksjonsteknologi som kunne lage
flyvinger med større nøyaktighet enn tradisjonell teknologi kunne. Bedrifts
ledere innenfor verkstedindustrien ønsket seg en teknologi som gjorde det
mulig å erstatte relativt høytlønnede fagarbeidere med billig ufaglært arbeids
kraft og å øke ledelsens innsyn i og kontroll over produksjonsprosessen.
Utviklingsingeniørene ønsket å holde på med noe som var faglig avansert,
spennende og utfordrende.
Noble argumenterer for at resultatet ble en teknologi som virket etter
hensikten. Den muliggjorde økt bruk av ufaglært arbeidskraft i verksted
industrien, og den ga økte kontrollmuligheter for bedriftsledelsen. Numerisk
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styrte verktøymaskiner framstår i Nobles utlegning som inkarnasjonen av en
arbeiderfiendtlig, kapitalistisk teknologi.
Studier av bruk av numerisk styrte verktøymaskiner, både i Norge og i
mange andre land, viser imidlertid at de kan brukes med høyst forskjellige
konsekvenser for arbeidere.19 I noen sammenhenger har innføring av slik
teknologi medført økt bruk av fagarbeidere og større grad av selvstendighet i
arbeidet, i andre tilfeller har utfallet vært mer i tråd med Nobles antakelser.
Variasjonen her er imidlertid viktig og peker på et teknologipolitisk sentralt
poeng: Det må ikke legges ensidig vekt på hvordan en teknologi utvikles, for
det kan være vel så viktig hvordan den blir brukt.
Det finnes for øvrig et interessant norsk «moteksempel» til Nobles. Den
edb-ekspertisen som var bygd opp i løpet av 1950-årene på det daværende
Sentralinstitutt for teknisk forskning i Oslo, ble etter hvert presset til å lete
seg fram til praktiske industrielle anvendelser av sine kunnskaper. De
henvendte seg til Aker mekaniske verksted som ga forskerne adgang til
verftet, men uten at ledelsen var særlig interessert. Forskerne kom i stedet til
å samarbeide med faglærte arbeidere, et samarbeid som førte til utviklingen
av et system for en numerisk styrt skjærebrenner. Etter hvert ble det penger
å tjene også med dette utgangspunktet.
Påstanden om at «Valg av teknologi er valg av samfunn» er altså gal Det
ville være riktigere å hevde det motsatte, men også det blir problematisk. Vi
må i stedet se til å kvitte oss med den misvisende og tingliggjort teknologiforståelsen som gjør at vi på død og liv skal lage slike enkle årsaks
sammenhenger. Vi trenger rett og slett en annen forståelse av de fenomener
som vi vanligvis kaller «teknologisk utvikling». Spissformulert kan vi si at
teknologi er like viktig hele tiden. Flodens utspring er ikke viktigere for
vannkvaliteten enn selve elveløpet. Solheim og Kjeldstadli har begge rett, og
derfor tar begge feil.

Hva er «teknologisk utvikling»?
Den intuitive, umiddelbare oppfatningen av samspillet mellom teknologi og
mennesker ser de to elementene som atskilte. Når jeg sitter ved min PC og
skriver denne artikkelen, virker det helt opplagt at vi kan trekke en grense
mellom teknologien på den ene siden, og meg på den andre. Deretter kunne
vi resonnere over forskjellen mellom en situasjon der jeg skriver artikkel med
perm kontra med PC. Vi får på denne måten lett inntrykk av at det er PC-en
som forårsaker at mitt skrivearbeid blir annerledes. Siden jeg oppfattes som å
være den samme personen, må forandringen - gitt at det er en forandring skyldes den nye teknologien. PC-en representerer ut fra en slik oppfatning en
styring av mitt skrivearbeid. Måten jeg skriver på, er en konsekvens av PCen. Dermed blir det viktig å skape den politiske sett mest korrekte
datamaskinen.
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Problemet med denne oppfatningen er i første omgang at den overdriver
betydningen av teknologi og legger for lite vekt på det sosiale. Mennesket
oppfattes som et mindre vesentlig vedheng til maskinen. Dette gir ikke bare
en feilaktig forståelse av hva som skjer når nye (eller for den del, gamle)
teknologier tas i bruk. Det definerer i tillegg de menneskelige brukerne av
teknologi som grunnleggende sett passive. Vi som i hovedsak beskrives som
viljeløse vedheng til teknologien, forventes imidlertid brått å bryte ut av
passiviteten for å delta i høringsmøter om teknologisk forskning eller å gå i
demonstrasjonstog mot utplassering av genmanipulerte poteter.
Hovedsvakheten ved denne tankegangen er likevel ideen om at det finnes
noe som heter teknologi og som eksisterer uavhengig av sosiale forhold, og
at det finnes noe som heter samfunn og som kan studeres uavhengig av
teknologi. Vi er tilbake til Erewhon-problematikken. Hele den tradisjonelle
forståelsen av «teknologiens konsekvenser» bygger på forestillingen om at
det eksisterer en slags «uskyldstilstand» som forstyrres. Det er den klassiske
fysikkens verdensbilde som møter oss. Vi har to partikler, teknologi og
samfunn, der teknologien så å si støter mot samfunnet og endrer dets
bevegelse!
Ny teknologi utvikles på grunnlag av hensikter og verdier. Det er ingen
grunn til å lete etter en verdifri eller asosial teknologi. Enten det er
profitthensyn, miljøhensyn eller profesjonsinteresser som er virksomme, så er
nye teknologier forsøkt preget av ett eller flere formål, og de utvikles i gitte
sosiale sammenhenger, for eksempel for å gi grunnlag for nye produkter eller
nye produksjonsprosesser. På den annen side er det ikke slik at disse
formålene «automatisk» setter seg igjennom. Nye ingeniørgrupper kan
omdefinere formålet, det samme kan brukere. Slik sett følges teknologi av
potensielle uenigheter og konflikter, og utfallet av dem er ikke diktert av
gjenstandens eller maskineriets «essens». Den som kan lese såpeoperaens
popularitet ut av TV-apparatets kretskort eller videokameraets linser, har gitt
all makt til fantasien.
Hva er det som er TV-teknologien? Hvem fant opp det systemet av
informasjon og kommunikasjon som vi refererer til når vi snakker om
fjernsynet? Hva ville Kjelstadli fått vite dersom han innkalte en av TVapparatets oppfinnere på teppet for å redegjøre for konsekvensene av denne
oppfinnelsen? Hva ville Thomas Watson, sr., kunne fortalt om datamaskiner
på 1950-tallet, mens han og resten av IBM trodde at det ikke fantes noe
marked for kommersiell databehandling?
La oss gjøre omtrent som Marx, banke på døren til - ikke arbeids
prosessen, men forskningsprosessen. Også her står: Adgang forbudt, uten i
forretninger. Men hva slags forretninger? Hva er det som foregår?
Vi kan begynne i SINTEF i Trondheim, Norges og Skandinavias største
forskningsinstitusjon. Her treffer vi Gunnar Sand, informasjonsdirektør, som
gjerne forteller oss om hvor nyttig SINTEF er for norsk industri. Ja, han gir
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oss til og med et hefte som beskriver forskjellige produkter som SINTEF har
vært med på å utvikle, produkter som har gitt nye profittmuligheter for
norske bedrifter.
Etter denne lovende starten begir vi oss ut på de enkelte avdelingene og
forsøker å snakke med forskerne. De fleste av dem er ikke særlig taletrengte,
og når det forteller om prosjektene sine, høres det gåtefullt ut. Lager de nye
produkter som skal skape profitt? Lager de nye prosesser som kan
overflødiggjøre arbeidere og effektivisere produksjonen? For de fleste
forskerne blir disse spørsmålene meningsløse, rett og slett fordi de arbeider
med langt mer abstrakte problemer. Hva er smeltetemperaturen for legering
x? Hvordan skal vi lage en matematisk modell som beskriver forløpet av å
blande de kjemiske stoffene a og b?
Etter å ha vært noen dager på forskjellige SINTEF-avdelinger begynner
det å ane oss at den amerikanske økonomiske historikeren Nathan Rosenberg
er inne på noe når han sier at «tanken om at innovasjoner startes med
forskning (er) stort sett feilaktig».21 Det er i det hele tatt vanskelig å se
økonomi, politikk og ideologi i arbeid ved laboratoriebenkene, og det er
vanskelig å få forskerne til å redegjøre for annet enn nokså begrensede og
temmelig tekniske konsekvenser av det de holder på med. Da var det lettere å
snakke med Gunnar Sand, men etter å ha vært rundt omkring i SINTEF,
skjønner vi at han overforenkler nytteverdien av forskning. Det er ikke det at
forskningen er unyttig, men det er ofte uklart hvordan den er eller vil bli
nyttig.
Tar vi så turen til en forsknings- og utviklingsavdeling i en
industribedrift, møter vi ingeniører som er mer opptatt av å fortelle hvor
lønnsomme de er. De beskriver for oss hvordan lønnsomheten ved alle
prosjekter må beregnes, og at bare det som vil gi god profitt blir iverksatt.
Men når de viser oss kalkylene sine, er vi ikke helt overbevist om at
ingeniørene er helt troverdige i sine krav på å være profitable. Det er de visst
ikke selv heller...
Problemet med den tradisjonelle radikale teknologipolitikken er at den
bygger på en overbevisning om at forskning er en gjennomrasjonell beslut
ningsprosess der politiske og økonomiske mål omdannes til ny teknologi.
Ved å studere denne prosessen skal vi angivelig være i stand til å identifisere
bestemte situasjoner som er særlige kritiske for den teknologiske utviklingen,
slik vi alle har lest om i bøkene om Edison, Pasteur, Curie og alle de andre
heltene fra oppdragelseslitteraturen. Eller, siden vi har blitt fanget av dette
elve-bildet til Solheim og Kjeldstadli, vi er på jakt etter flodens kilder.
Men hvor er disse kildene? La oss ta et tilsynelatende enkelt og svært
dramatisk eksempel - atombomben. Hvilken forskning var det som var
kritisk i forhold til utviklingen av denne forferdelige ødeleggelsesteknologien? Var det kjernefysikken som skulle vært forbudt, og i så fall når?
Var det utviklingen av statistikken (som var nødvendig for beregningene)?

151

Var det teknologien som gjorde det mulig å skille uran-235 fra vanlig uran?
Slik kan vi fortsette, lenge. Dette er selvfølgelig helt tilsvarende til hva som
ville skje dersom vi skulle finne Glommas kilde. Glomma, som en hver
annen elv, er en sum av tusenvis av bekker små - som lager stor å.
Jakten på det ene sannhetens øyeblikk, det store Eureka, er rett og slett
meningsløs. Her er radikale teknologipolitikere blitt lurt av den moderne
vitenskapsideologien. De har sett for mange filmer om gale og geniale viten
skapsmenn som ikke ble stoppet i tide. Bare Frankenstein blir kontrollert, blir
det ikke laget noe monster! Men slik er det ikke. Det er ikke Frankenstein
som lager monstre, det er Microsoft, Du Pont, Boing, General Electric,
Volvo, Norsk Hydro, alle selskapene som i hovedsak utnytter gammel
kunnskap på nye måter. Oppgaven blir heldigvis på denne måten enklere. Vi
kan konsentrere oss om en gammel og velkjent frontlinje. Det er viktigere
hva industrikapitalen produserer og hvordan de produserer, enn hva
forskerne deres tenker.
Nå hevder Kjeldstadli, og flere med ham, at «Teknologisk kunnskap lar
seg ikke oppheve; vi kan ikke reversere mulighetene teknologien gir, sjøl om
en unnlater å bruke mulighetene. Kunnskap om fusjonsenergi eller genetikk
kan ikke legges død. Vi har spist av kunnskapens tre».22 Dette høres jo
dramatisk ut. Hvis det var riktig, ville det sikkert være flere som ville flytte
til Erewhon. Heldigvis er det feil.
Problemet med denne typen argumentasjon er flerdelt. For eksempel
bruken av ordet «vi». Hvem er «vi» i denne sammenhengen? Hvis det er tale
om SVs sentralstyre, så er påstanden riktig - de kan ikke reversere noe som
helst. Men dersom «vi» omfatter hele menneskeheten, så er det rimelig å
minne om at det hvert år går store mengder teknologisk kunnskap i glemme
boken. Det skjer dels ved at gamle måter å gjøre ting på blir glemt, men
framfor alt ved at ny kunnskap samler støv og forsvinner. Faktisk glemmer
«vi» mye mer teknologisk kunnskap enn «vi» tar i bruk. Det havner mye mer
«ny teknologi» i de store laboratorienes papirkurver enn i deres patentsøknader!
Det finnes et interessant og dramatisk eksempel på dette, som samtidig er
oppmuntrende. Norge var tidlig ute med å satse på atomforskning, og
reaktoranlegget på Kjeller var blant de første sivile atomreaktorene i verden.
Gunnar Randers’ evne til å «selge» atomkraftens framtidsmuligheter
medførte at Norge i en lang periode kom til å bruke mer offentlige
forskningsmidler på dette enn på alle andre teknologiprosjekter til sammen.
Etter hvert begynte man imidlertid å etterspørre nyttige resultater av denne
satsingen, og det ble besluttet å satse på å utvikle atomreaktorer til bruk i
sivile skip.
Situasjonen i dag er den at Norge har vedtatt ikke å bygge atomkraftverk
på norsk jord, og det finnes ikke atomreaktorer om bord på noe norsk skip.
Dette skyldes ikke at det var teknologisk umulig, men at det til syvende og
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sist ble besluttet å la være. SV vil sikkert mene at Norge aldri burde bygd noe
reaktoranlegg, og det er et synspunkt som kan ha mye for seg. Men det er
vanskelig å se at den ganske omfattende forskningen som ble utført i Norge,
har tvunget verken norske politikere eller norske redere til å satse på
atomkraft.
Er forskningen ustyrlig?
På dette punkt i framstillingen mener sikkert leseren å ha avslørt meg som en
fordekt teknokrat: Du mener altså at forskning ikke lar seg styre, at vi ikke
kan gjøre noe med den teknologiske utviklingen? - Nei, det er ikke det jeg
har skrevet, svarer jeg da, lettere irritert over at jeg ikke blir forstått. La oss
prøve en gang til.
Det kan i mange sammenhenger se ut som om vitenskap og teknologi
representerer en slags sjette statsmakt. Forskere brukes som rådgivere eller
sannhetsvitner i utrolig mange forskjellige sammenhenger. Er stoff x farlig?
Ekspert y svarer. Er såpeoperaer skadelig for barn? Ekspert z svarer. Bør
bevilgningene til norske kommuner omfordeles? Ekspert R svarer, Hvor bør
en ny hovedflyplass legges? Ekspertene a-z svarer. Er marxismen død?
Ekspert E svarer.
Teknovitenskapens betydning ligger altså ikke bare i dens evne til å fram
bringe nye teknologier. Det er en nær, om ikke entydig, sammenheng mellom
forskning og ekspertise,23 Hva som det blir forsket på, påvirker i stor grad
hva slags ekspertise som er tilgjengelig for eksempel ti! rådgivning om regu
leringer. Hva det blir forsket på, er i sin tur påvirket av hva det bevilges
forskningspenger til. På dette nivået er det klare styringsmuligheter.
Den tradisjonelle radikale teknologipolitikken har i for stor grad væit
opptatt av å forhindre. I troen på at det i forhold til skadelig teknologi finnes
ett kritisk sted med én kritisk begivenhet har man dels demonisert tekno»
vitenskapen, dels jaktet på styringsmidlet som kunne lenke Prometeus. Det er
dette som Kjeldstadli målbærer når han sier at «I kampen om teknologien må
vi prøve å gå så nær starten som mulig, ikke vente til sene ledd i prosessen».
Slik er jo den sunne fornuft. Grip ondet ved roten!
Et problem med det nymarxistiske oppgjøret med produktivkraftoptimismen var at det bygde nettopp på en demonisering av tekno viten
skapen. Det ble viktigere å være kritisk til moderne vitenskap og teknologi
enn å se mulighetene i den. Slik kom venstresida ti! å vakle fra den ene
ytterligheten til den andre. Svakheten ved Kjeldstadlis posisjon er nettopp at
den ureflektert bygger på det nymarxistiske premisset at hovedtrekket ved
den moderne vitenskap og teknologi er at den skaper problemer. Solheim s
fordel i denne debatten er at han har funnet tilbake til noe som virker
fordelaktig. Han er oppglødd over noen muligheter i den nye informasjons
teknologien som han tror er positive. Riktignok har også han med seg en liste
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over faremomenter, og det er vel typisk for SV-ere av de fleste avskygninger
at de vet mer om hva de ikke vil enn om hva de vil. Solheim har flere forslag
til hvordan problemer kan unngås enn til hvordan goder kan oppnås.
Hva er det som gjør at vitenskap og teknologi så ofte blir oppfattet som
årsaker til - uønskede - endringer i samfunnet? En viktig forklaring ligger i
at eksistensen av ny teknologi ofte blir brukt som argument for at samfunnet
må forandre seg. De hegemoniske elitene skaper endring ved å benytte seg av
at det er en utbredt oppfatning at ny teknologi skaper forandring. Vi blir
overtalt til å tro at det de ønsker, er en teknologisk nødvendighet. Det er helst
i etterkant, ved hjelp av historiske analyser eller sammenlikning med andre
land, at vi oppdager at dette var feil. Da kan det være for sent. Vi er blitt lurt
av troen på den teknologiske determinismen.
Ny kunnskap, nye teknologier endrer mulighetsrommet for menneskelig
handling. Det som før var umulig, blir mulig, Det som var eneste løsning, er
ikke lenger det. Det som var lett å kontrollere, blir vanskeligere. Slik sett
virker vitenskap og teknologi oppløsende. Det blir mulig å redefinere en
situasjon, å endre styrkeforholdet i økonomiske, politiske eller kulturelle
motsetninger.
Endring av et mulighetsrom er imidlertid ikke det samme som endring av
virkeligheten. Politisk makt springer ikke rett ut av geværløpet. Noen må
bruke geværet, noen må manøvre i og bruke makt i utnyttelsen av de nye
mulighetene, Eller blokkere for at de blir brukt.
Kampen om teknologien, eller rettere: kampen om samfunnet, utspiller
seg ikke i første rekke i laboratoriene. Den finner sted på en hel serie av
arenaer som alle er viktige. Det er viktig hvordan ting lages, men det er også
viktig hvordan de brukes. Den radikale teknologipolitikken må derfor ha stor
bredde. Den må også preges av en større optimisme. Hvordan kan det være
mulig?
Det kan være interessant å spørre seg hvorfor det er blitt så viktig å
kontrollere forskningen. Hva er det som gjør at radikale teknologipolitikere
er langt mer opptatt av å ha forskningen under kontroll enn store industri
bedrifter? Det kan virke som om de førstnevnte forstår problemene gjennom
«syndefallsmyten»: Den som først har spist av kunnskapens tre, er forbannet.
Kunnskap er farlig.
De store industribedriftene vet bedre. Sett med deres øyne, er forskning
billig og ufarlig. Det kritiske øyeblikket er valget om å videreføre et gitt
forskningsresultat eller ikke. I 99 av 100 tilfeller er svaret nei. Dette er for
dyrt, for risikabelt, ikke interessant nok til å føre videre. Med andre ord:
Teknologi qua forskning parkeres i store mengder. Det som er viktig å styre,
er det som skjer etterpå. Det er da satsingene blir store. For industrikonsemene er det en lykke dersom radikale teknologipolitikere velger å
brake sin energi på å styre forskning. Da kan de i fred og ro holde på med
sitt.
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Informasjonssamfunnet for alle?
Når Erik Solheim argumenterer for betydningen av den nye informasjons
teknologien, knytter han seg til en drøm om teknologi som nøkkel til det
gode liv. Drømmen er gammel, og den har ytret seg på forskjellige måter. I
dag er mediene er fulle av stoff om internett, virtuell virkelighet, cyberspace
og multimedier. Budskapet er at «en ny (og god) tid er i emning».
For meg er ikke problemet med Solheims argumentasjon at han ser
positive muligheter i utviklingen på det informasjons- og kommunikasjonsteknologiske området. Sammenliknet med samlebåndet eller atomkraftverket
framstår disse teknologiene som «snille». De synes å by på hyggelige
muligheter for mer kontakt, mer informasjon og nye læringsmuligheter. De
spyr ikke ut røyk, og de krever forholdsvis lite energi. Medaljens bakside,
slik Solheim ser det, er potensielle problemer med arbeidsløshet og
personvern. Det er her SV skal hjelpe til, slik at informasjonsteknologien blir
politisk korrekt og informasjonssamfunnet kan bli for alle. PC-er i alle hjem
- foren dere - i internett?
Solheim snubler likevel i tilløpet. Han starter ut med en oppfatning om at
«den digitale revolusjonen er antakelig antiautoritær»24 Utviklingen går altså
grunnleggende sett i riktig retning. Det er bare spørsmål om visse justeringer
i kursen. Demoniseringen erstattes av troen på den gode fe. Da blir gevinsten
marginal.
Hva betyr tilgang på PC med cd-rom, lydkort, modem og intemett-konto?
Er det, slik Solheim hevder, av kritisk betydning å sikre at flest mulig får
tilgang på den nye teknologien? Er det virkelig slik at informasjons
teknologisk kompetanse vil spille en kritisk rolle på framtidas
arbeidsmarked? Er det viktigere med lik tilgang på PC-er enn slalomski eller
tennisbaner? Er svaret på de vanskelige teknologipolitiske spørsmålene
egentlig å finne i en vri på SVs tradisjonelle fordelingspolitikk?
Hva er informasjonsteknologi -- egentlig? Informasjonsteknologi er egentlig - ikke noe som helst. Den som skal utvikle en politikk for dette
området, må ikke la seg blende av bits og bytes og rom og ram. Når vi
henger med på informasjonsteknologi-vogna, møter vi i hovedsak velkjente
muligheter og problemer - bare i en litt ny form.
Den amerikanske økonomen Joan Greenbaum beskriver i boka Windows
on the workplace hvordan informasjonsteknologi brukes til å utvide og
intensivere arbeidet.25 Det er en gammel historie, som blant annet Marx
utbroderte grundig, som får ny aktualitet. Informatiseringen av mange
arbeidsplasser brukes til å gi flere arbeidsoppgaver til færre folk. Denne
reverseringen av arbeidsdelingen er i og for seg en nyhet, men ikke den
tilhørende intensiveringen av arbeidet. Informasjonsteknologi i form av
bærbare pc-er, modem og mobiltelefon er ikke bare en mulighet til å ta
arbeidet med seg hjem, det brukes også som en begrunnelse for at man skal.
Vi kan trolig observere en tendens til at stadig flere jobber blir «frie» i
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betydningen frie fra normale arbeidstidsordninger. Eller, som Business Week
uttrykker det: «Bedrifter snakker ikke lenger om 'jobbe hjemme'programmer, de snakker om 'jobb hvorsomhelst, nårsomhelst'programmer».26 Her er det ikke kampen for sekstimersdagen som står på
dagsordenen - det er forsvaret av åttetimersdagen!
De såkalt avanserte delene av næringslivet ser altså ut til å tro at
profittmulighetene i de nye informasjons- og kommunikasjonsteknologiene
er knyttet til en utvidet og intensivert arbeidsdag, i kombinasjon med
reduserte kontorarealer, nedskjæring av støttefunksjoner i kontorarbeidet og
en nedbryting av det sosiale fellesskapet på arbeidsplassene. Samtidig er det
potensialer for å gjøre arbeidet mer utfordrende, med nye redskaper for bedre
kvalitet.
Hva som blir hovedtrekkene ved fremtidige kontorarbeidsplasser, er
imidlertid ikke bestemt av datafirmaene som lager disse teknologiene. Det
avgjørende er kampen om hvordan denne teknologien skal brukes, hvilke
krav som skal stilles - kort sagt hva slags arbeidsplasser vi vil ha, og på
hvilke vilkår. I denne sammenhengen er det klart at både fagbevegelse og
parlament stilles overfor nye utfordringer, men utviklingen er ikke forhåndsbestemt. Det er imidlertid viktig at SV og andre ikke stiller med forhåndsoppfatninger om at «hovedsida» er bra.
Kreativ brak av informasjonsteknologi har skapt fascinerende nye
muligheter. Greenbaums pessimistiske prognose kan kontrasteres med
beskrivelsene til en annen amerikansk forsker, sosiologen Sherry Turkle.
Hun beskriver i boka Life on the Screen noen av de forandringene som kan
observeres.27 Turkle er særlig opptatt av hvordan folk braker de nye
kommunikasjonsmulighetene som er utviklet gjennom internett. Hva er det
som skjer når det blir mulig å lage seg kunstige virkeligheter der man spiller
rollespill med skiftende identiteter? Hva betyr det når man skifter kjønn på
skjermen? Hva slags identitetsutvikling finner sted i møtet med skjermen
som krysningspunkt for samhandling med andre mennesker?
Turkle viser oss at det ikke er noen enkle svar på disse spørsmålene, ikke
minst fordi folk braker disse mulighetene på forskjellige måter og med
forskjellige formål Vi kan tolke dette som en utvidelse av mulighetsrommet
for menneskelig handling og samkvem, men vi kan også være engstelige for
at det autentiske blir fortrengt av det simulerte. Turkles beskrivelser er delvis
pikante og pittoreske analyser av kulturelle former som er typisk
amerikanske. Disse spiller imidlertid en sentral rolle i den mer allmenne
ideoløgiproduksjonen omkring informasjonssamfunnet, slik at det er viktig å
forstå dem.
Selv om retningen på Greenbaums og Turkles beskrivelser er forskjellige,
tar de begge tak i forskjellige ender av samme fenomen. Informasjons
teknologi skaper mulighetsrom som kan utnyttes på både fordelaktige og
problematiske måter. Den radikale teknologipolitikken bør ikke fornekte
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fascinasjonen over nye muligheter for kommunikasjon, simulering og lek.
Tvert om er det viktig å stille krav til en positiv utnyttelse av for eksempel
mulighetene til å kombinere utdanning og lek, til å skaffe seg informasjon på
nye måter og til tverrkulturell kontakt. Samtidig må vi være klar over at
tenåringene som vokser opp med internett og pratelinjer og som kan sitte i
timesvis med dette, kan bli sårbare. De vil være lettere å utnytte som tyve- og
trettiåringer av bedrifter som vil ha dem til å arbeide mer og mer, uavhengig
av tid og sted. Den samme teknologien som kan brukes til å skaffe seg økt
kunnskap, både om verden og om en selv, kan også være et redskap for
konstruksjon av et avstumpet liv.
Ved å gjøre om informasjonsteknologipolitikken til fordelingspolitikk har
Solheim og SV stilt seg nokså ukritisk bak de positive visjonene om IT. Vi er
på vei inn i informasjonssamfunnet, så det er bare et spørsmål om å sikre at
alle (eller flest mulig) får det nødvendige utstyret og de tiltrengte ferdig
hetene. Eller?
Jeg tror fokuseringen på fordeling og tilgjengelighet er overdrevet. Trolig
vil informasjonsteknologisk kompetanse bli stadig mindre viktig på arbeids
markedet. For det første blir informasjonsteknologien gjennomgående
enklere å bruke. Det er mye lettere å klikke seg inn på internett enn å kjøre
bil, betjene en lakkeringsrobot, sortere appelsiner eller tegne. For det andre
vil nesten alle lære det lille de trenger, enten på skolen eller i arbeidslivet.
Det er fort gjort. Gevinsten av hjemme-pc for tenåringen, for ikke å si
barnehagebarnet, er på dette området neglisjerbar. Jeg synes det ville være
helt flott om alle hadde tilgang på PC, men jeg kan ikke se at det har noen
avgjørende betydning. PC-en kommer her i klasse med telefon og TV som er
de nærmeste «teknologiske slektningene». Telefon er nyttig og TV kan være
bra å ha, men de som velger å greie seg uten, ser ut til å greie seg bra.
Hva er det da som er viktig? Solheim og SV har personvernproblemet
som sin andre kandidat. Her har vi en trygg verdikonservativ arena der
Solheim kan hyggeprate med Georg Apenes. Nå er det legale personvernet, i
tradisjonell betydning, trolig ikke så verst i Norge. Svakhetene ligger i første
rekke i hva Datatilsynet evner å gjøre, og i mangel på politisk oppfølging av
hvordan dette organet fungerer. Spesielt gjelder det overvåking på arbeids
plassene som i noen grad har havnet i en juridisk gråsone.
«Personvern» er imidlertid en for individualisert betegnelse på et bredere
fenomen som dreier seg om storsamfunnets økende grad av
gjennomsiktighet. I lokalsamfunnet er vi alle synlige og folk vet mye om
hverandre, så mye at mange opplever livet i de større byene som befriende.
«Informasjonskapitalismen» bruker imidlertid informasjonsteknologi til å
konstruere en ny type gjennomsiktighet som handler mer om grupper enn om
individer. Dette gjør det mulig å effektivisere produktutvikling og markeds
føring, redusere risiko -- kort sagt økt profitt på basis av økt kunnskap om
levemåte, livsstil og preferanser. Også velferdsstaten anvender disse
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mulighetene i utforming, etter hvert også i rasjonering, av velferdsgoder. Det
som skjer, er tvetydig. Et banalt, men illustrerende eksempel er mulighetene
for å få vite nummeret til den som ringer, før du tar telefonen. Hvem har mest
rett på vern, den som ringer eller den som blir ringt opp?
Sysselsettingsproblemet, som er mer alvorlig, er i hvertfall ikke noe ITproblem. Det er et produkt av den kapitalistiske verdensøkonomiens
vanskeligheter og den liberalistiske økonomiske politikken. «Moderne»
bedriftsøkonomisk tankegang er en langt mer alvorlig trussel enn
informatikk.
Den politiske oppgaven, sier Solheim, er å klargjøre målene som tekno
logien skal tjene. Her treffer han spikeren på hodet! Dette er hoved
utfordringen for den radikale teknologipolitikken, både i forhold til IT og
annet. Hva slags samfunn er det vi vil ha, og hva er det vi ikke vil ha? Hvis
vi ikke kan svare på slike spørsmål, er vi spilt ut over sidelinjen. Det er de
som vet hva de vil, som har muligheter til å bestemme. Det er ikke bare
gjennom økonomisk makt at de store konsernene har sine fordeler!
Nå er det litt utrendy å ha meninger om framtidssamfunnet, meninger
som kan skape grunnlag for politisk handling. Den radikale
teknologipolitikken er kraftig hemmet av at vi oversvømmes med
liberalistisk økonomisk ideologi, ikke minst med henblikk på IT. Flest mulig
kommunikasjons- og medietjenester skal privatiseres. Politikernes oppgave
er å legge forholdene til rette for at bedrifter kan tjene penger. Da vil
næringslivet ta seg av resten. Det er essensen i den såkalte Bangemannrapporten fra EU-kommisjonen.28 Solheim har flere ganger uttrykt
«bekymring» over hvordan store mediebedrifter manøvrer for å sikre seg
muligheter, men hva har SV tenkt å gjøre med dette? Her har vi et viktig
eksempel på at det skal etableres infrastruktur som kan fryse fast
kommunikasjonsmønstre i lang tid framover. Skal Telenors monopol
forsvares? Hvis ikke, hvilke krav skal stilles til utbygging av kabelnett og
tilbud av nettverkstjenester? Hvem skal regulere dette og hvordan?
Reguleringsproblematikken gjelder selvsagt også innholdet i
informasjonen. Det mest omtalte problemet på internett for øyeblikket gjelder
ytringsfrihet.29 USAs kongress har vedtatt en lov som forbyr ytringer som er
«indecent», uten at det er særlig godt klarlagt hva det skal bety. Debatten vil
sikkert komme etter i Norge, og hvordan vil SV forholde seg til dette? Hva
slags sensur skal vi ha, og hvem skal håndheve den? Og hvordan? Hva med
opphavsrettigheter og redaktøransvar? Det moralske SV ønsker sikkert ikke å
støtte «nettverksanarkismen», men finnes det en tredje vei? Solheim slipper
ikke unna med å si at personvern er viktigere enn pomovem.
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Mot en ny teknologipolitikk?
Jeg har i denne artikkelen lagt vekt på å kritisere to teknologipolitiske
posisjoner i SV. Den ene, representert ved Erik Solheim, er kjennetegnet ved
en optimistisk, men ikke ukritisk, forventning til teknologien. Ny teknologi
kommer, enten vi vil eller ikke, den vil ha store konsekvenser for samfunns
utviklingen, så derfor er det viktig å forsøke å styre den i positiv retning i så
stor grad som mulig. Styringen handler dels om regulering, dels om å sikre
lik tilgang på de nye mulighetene for å motvirke sosiale forskjeller.
Den andre posisjonen, representert ved Knut Kjeldstadli, er mer kritisk til
teknologiens betydning og mer opptatt av nye teknologier er produkter av
kapitalistiske maktforhold. Styring skal foregå ved å gripe inn i tidlige stadier
av teknologiutviklingen, i første rekke ved økt demokratisk innsyn i og
påvirkning på det som skapes.
Jeg har forsøkt å vise at begge disse posisjonene har alvorlige svakheter,
både i forståelsen av hva teknologisk utvikling er og av samspillet mellom
teknologi og samfunn. I forlengelsen av denne kritikken ligger mulighetene
for en annen type radikal teknologipolitikk. Den må utvikles på grunnlag av
følgende analytiske poenger:
1. Det er ingen tvil om at økonomiske, politiske og ideologiske forhold i
samfunnet preger utviklingen av ny teknologi, både når det gjelder hva
slags teknologi som utvikles og hvilke egenskaper ved teknologien som
framelskes. Kapitalistisk teknologi skal gi grunnlag for rasjonalisering og
profitt (selv om det ikke alltid går slik). Teknologi formes også av
forestillinger om brukere og brukerbehov som gjenspeiler både
klasseforhold og kjønnsmaktforhold.
2. Samtidig er det slik at det er den kapitalistiske anvendelsen av
teknologien som preger «konsekvensene». Teknologi kan være utstyrt
med symboler eller føringer som ingeniørene har tenkt skal lede brukerne
i bestemte retninger, men den har ingen essens, ingen innebygd,
automatisk tvang. Utviklingen er ikke forutbestemt av begivenheter i
teknologiens «barndom».
3. Derfor er det mest fruktbart å betrakte teknologi som «byggesteinen» i
samfunnsutviklingen, på linje med markedsforhold, organisasjons
prinsipper, arbeidsdelingsmønstre, osv. Teknologi har ikke konsekvenser.
Den får konsekvenser fordi disse konsekvensene blir frambrakt av noen
som ønsker disse konsekvensene. Dette kan skje på alle typer sosiale
arenaer og oftere i forbindelse med bruk av teknologi enn i forbindelse
med forskning.
4. Vi må heller ikke glemme at brukerne, enten i rolle som arbeidere eller
som konsumenter, selv bidrar til å forme de hverdagslivsforhold som
teknologien blir en del av. De former selvfølgelig ikke hverdagslivet fritt,
slik de selv vil, men de er heller ikke restløst underkastet verken
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økonomisk og politisk-kulturel! tvang, eller teknologisk formidlet
automatikk. Hverdagslivets konflikter er viktige for formingen av
«teknologiske konsekvenser».
I første omgang gjør dette teknologipolitikken mer komplisert. Vi finner
ingen enkelt arena eller beslutningssituasjon som vi kan bruke som utgangs
punkt for å styre «den teknologiske utviklingen». Teknologi er en uatskillelig
del av all menneskelig virksomhet. Følgelig - og det er et hovedpoeng - er
den også en uatskillelig del av all politikk.
Dette er ikke et argument for at teknologien er ustyrlig. Det er en påstand
om at styringsproblemet tradisjonelt har vært stilt på en feilaktig måte. Vi har
trodd at det viktige var å si ja eller nei til ny teknologi og derfor blitt
frustrerte over at det ikke så ut til å være mulig.
La oss starte med forskningen. Erfaringene fra den vestlige verdens
satsing på forskning etter 1945, er tvetydige. Vitenskapen har ikke løst alle
de problemene den hadde lovet å løse, mange store satsinger har vært mis
lykkede, og resultatene er ofte blitt annerledes enn tenkt. På den annen side
er det ingen tvil om at det har skjedd en betydelig grad av styring, for
eksempel mot militær teknologiutvikling, mot romfart, mot kreftbekjempelse,
etc. Dette har i sin tur betydning for hva det finnes vitenskapelig kunnskap
om og hva ikke. Venstresidas politikere har stort sett neglisjert dette. De har
vært positive til forskning, særlig til fri grunnforskning, og i den utstrekning
de har deltatt i diskusjonene har det vært til fordel for mindre styring.
Det er grunn til å foreta en forsiktig revudering av dette standpunktet. Fri
grunnforskning har sin verdi, men den kan føre til en for tilfeldig kunnskaps
utvikling. For et lite land er det ikke minst viktig å ha en strategisk
innflytelse som sikrer at det finnes relevant ekspertise tilgjengelig på de
viktigste områdene. Dirigering av forskningsmidler til områder som miljø,
ressursforvaltning, funksjonshemmede, ergonomi, selvstyre, o.L kan ha
langsiktige positive konsekvenser.
Ny teknologi blir sjelden laget gjennom forskning. Følgelig må det stilles
krav også i andre retninger, enten det er tale om ingeniørfirma, industri
bedrifter eller importører. Det er minst like viktig at kravene forteller om hva
man vil ha, som hva man ikke vil ha. Og det er viktigere å kreve enn å vite.
Den radikale teknologipolitikken må ikke havne i Habermas-fella der vi
etterspør kunnskap og dialog. Vi skal ikke spørre ingeniørene hva de har
tenkt at deres konstruksjoner skal føre til, vi skal kreve at de lager det vi har
bruk for.
Poenget kan eksemplifiseres med henvisning til energiøkonomisering i
bygninger. Hvordan skal vi redusere energiforbruket i norske bygg? SV har
økte kraftpriser, i kombinasjon med økt forskning på alternative energikilder,
som sine viktige virkemidler. Mye tyder imidlertid på at byggeforskriftene og
organiseringen av byggebransjen er de mest kritiske faktorene.30 Ved å lage
strengere byggeforskrifter innfører man ikke bare en tvang til å velge bedre
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enøk-løsninger. Det har også vist seg at dette er et effektivt virkemiddel før å
få utviklet bedre teknologi. Skandinavisk byggebransje har til og med i dag
konkurransefordeler i forhold til for eksempel tysk fordi de har hatt
erfaringer med strengere forskrifter.
Reguleringer er altså viktige, faktisk mye viktigere enn det den radikale
teknologipolitikken tradisjonelt har villet innrømme. Det finnes dessuten
reguleringer som er viktige for «den teknologiske utviklingen» i langt større
grad enn det har vært opportunt å innrømme.31 Dette betyr ikke at ordningene
er gode nok eller er velfungerende, men at det eksisterer en forvaltnings
praksis som det går an å lære av. Den såkalte teknologiske utviklingen er
ikke så ustyrt og ustyrlig som man ofte kan få inntrykk av.
I det liberalistiske ideologiske klimaet som dominerer i dag, er
reguleringer et fy-ord. Venstresida er slik sett på defensiven. Det er likevel
viktig å utvikle en politikk på dette området som i større grad er basert på
kunnskap om hvordan ulike ordninger og organer virker. Det finnes mange
typer
av
reguleringer
og
reguleringsinstitusjoner.
En
radikal
teknologipolitikk må ha et differensiert forhold til dem for å kunne skape
grunnlag for bedre reguleringer.
Det kan for eksempel være viktig å spørre seg om hva det er som skal
reguleres. Betydningen av et slikt spørsmål kan illustreres med henvisning til
politikken overfor privatbilen. SV er selvsagt for en kraftig redusert bilbruk.
Med utgangspunkt i den tingliggjorte teknologiforståelsen er det selvsagt
bilen som må reguleres, gjennom avgifter eller på annen måte. Men hvor
effektive er egentlig slike reguleringer? Er det riktig å ha som premiss at det
er bilen som forårsaker all bilkjøringen, med tilhørende miljøproblemer?
Vi kunne stille spørsmålet på en annen måte. Hva er årsaken til at det
gjennomsnittlige antall kilometer en person som bor i Norge forflytter seg pr.
år, er blitt tidoblet fra 1945 til 1995? Er det så gøy å kjøre bil? Den som bryr
seg med å undersøke, vil raskt finne at behovet for privatbiltransport er nært
knyttet til den fysiske utformingen av det norske samfunnet og utviklingen av
forestillinger om «det gode liv» som legger stor vekt på mobilitet.
Atskillelsen av boliger og arbeidssteder, drømmen om enebolig med hage,
jordvemhensyn, og organiserte idrettstilbud er alle faktorer som bidrar sterkt
til transportvolumet. Vi kan si at det er privatbilen som har gjort det mulig
med et spredtbygd eneboligsamfunn av hobbyalpinister, men med en mer
miljøvennlig bystruktur og fritidsbruk ville vilkårene for å utvikle et
miljøvennlig transportsystem vært vesentlig bedre. Det teknologipolitiske
hovedproblemet er jo at det er sant at «uten bilen stopper Norge» - på kort
sikt. Å reformere transportpolitikken ved bare å regulere bilbruk, er å
individualisere ansvaret for den øvrige omstruktureringen av det norske
samfunnet som er nødvendig for å redusere bilbruken.
I tilknytning til dette er det nærliggende å trekke fram et viktig
prioriteringskriterium for radikale teknologipolitikere. Du kan ikke rekke å
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gjøre noe med alt, så hva er viktigst? Svaret på dette spørsmålet kan ta
utgangspunkt i en analyse av hvilke sammenhenger innføringen av bestemte
konstellasjoner av teknologi og sosiale forhold skaper de største forhind
ringene for framtidig endring. Vi nærmer oss da det området som gjeme
kalles infrastrukturinvesteringer. Det er opplagt meget kostbart og tid
krevende å endre veistrukturen og bebyggelsesmønsteret i Norge. Av den
grunn vil det ta lang tid å gjennomføre en eventuell avvikling av privat
bilismen. Her har venstresida sviktet kontinuerlig i 50 år!
Vi kan lære av dette i forholdet til utviklingen på det kommunikasjonsog informasj onsteknologiske området. Det viktigste er kablene - hvor skal de
ligge, og hvem skal eie dem. Dette er det som har størst langsiktig betydning.
I SVs programmer legges det stor vekt på retten til innsyn i forskning og
annen teknologiutvikling. Programpunktene er formulert slik at det virker
som om man tror at det er noen som vet det som radikale teknologipolitikere
trenger å vite - de vil bare ikke si det. Informasjon er imidlertid et tvetydig
gode, og i teknologipolitikken er det derfor viktig å ikke la seg fascinere for
mye av reklamen. Ingeniører er flinke til å overtale, og mange av dem er
langt bedre til å lage utopier enn avdankede 68ere. Vi kan derfor ikke stole
på relevansen av den informasjonen vi ville få, dersom vi spurte. Vi kan
heller ikke lage industripolitikk på en slik bakgrunn.
I en periode der planlegging var et honnørord, konstruerte DNA-folk som
Finn Lied og Jens Kristian Hauge et teknologipolitisk system av forsknings
institutt og industribedrifter som skulle gjøre styring mulig. En av nøklene i
konseptet var Kongsberg Våpenfabrikk som skulle utvikles til å bli et
teknologilokomotiv for den «avanserte» delen av industrien. Det ble følgelig
laget tette koplinger mellom KV og det teknologiske forskningssystemet, i
tillegg til at det ble gitt systematiske preferanser til allianser mellom KV og
forskningsmiljøer, til delvis fortrengsel for andre typer av industripartnere.
Det mest berømte opprøret mot dette systemet var Norsk Data. Norsk
Data skulle, ut fra dette systemets logikk, vært kvalt i fødselen fordi det
forstyrret kontrollmulighetene. Mange av de vanskene som ND møtte i
pionerfasen, var knyttet til dette. Selskapet overlevde imidlertid, på tross av
forsøkene på politisk beinkrok fra sosialdemokratiske industrimodemister.
Det skyldtes ikke minst at ND greide å mobilisere alternativ politisk støtte
som virket som en motkraft.32
Det meget kjedelige, sett fra et sosialistisk teknologipolitisk ståsted, er at i
det lange løp ble både KV og ND industrielle fiaskoer. KV gikk dukken fordi
selskapet i for stor grad prioriterte det som var ingeniørmessig interessant, i
stedet for det som kunne blitt solgt. ND gikk dukken fordi selskapet var så
dyktige i det politiske arbeidet, i byggingen av politiske nettverk som sikret
bedriften både statlige kunder og statlig støtte, at selskapet neglisjerte
arbeidet med å opprettholde et adekvat teknologisk fundament for videre
virksomhet. Brått var selskapet akterutseilt og så konkurranseudyktig at selv
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den største politiske dyktighet ikke kunne redde det lenger.33 Forsøket på et
planorientert teknologipolitisk system i Norge mislyktes fordi man var for
mye opptatt av politikk, for lite opptatt av brukere og fordi man hørte for
mye på ingeniørene. Det ble for mye kalkyler og for lite konflikt.
Nå er det neppe lurt å utvikle en teknologipolitikk som neglisjerer
ingeniørene heller. Problemet dreier seg mer om allianser. Det er det siste
punktet på min dagsorden. En radikal teknologipolitikk kan ikke gjennom
føres uten i allianse med mange forskjellige grupper som vil gjøre sine
interesser gjeldende. Dette er et springende punkt.
SV har i liten grad problematisert dette i sin teknologipolitikk. Prinsippog arbeidsprogrammet inneholder de vanlige generelle frasene om fag
bevegelse, miljøbevegelse, kvinnebevegelse, m.v., men de sier ingenting om
hvordan disse bevegelsene skal kunne fungere som alliansepartnere på det
teknologipolitiske området (og vel ikke så mye på andre områder heller).
Forklaringen på denne mangelen virker urovekkende enkel. Etter å ha lest
Solheims kronikker og avisinnlegg i den senere tida kan jeg ikke se annet enn
at SVs leder argumenterer som om han tror at Stortinget ikke bare er den
viktigste, men også den eneste, teknologipolitiske arenaen.
Dersom det skal gjennomføres vesentlige industripolitiske og teknologi
politiske reformer, må det altså bygges sterke allianser for å få reformene
vedtatt og, framfor alt, for å få dem gjennomført. Så lenge SV er ute av stand
til noe slikt, blir SVs teknologipolitikk i hovedsak politisk teater med Erik
Solheim i en komisk birolle. SV kommer til å gjøre SINTEFs motto til sitt:
«Teknologi for et bedre samfunn»!
Det er lettere å være kritisk enn konstruktiv. Jeg har likevel forsøkt å
skissere konturene av en slags radikal teknologipolitikk. Denne må bygges
opp omkring noen hovedtema som kort kan karakteriseres ved stikkordene
infrastruktur, reguleringsformer, forskningsprogrammer, støtteordninger og
politiske allianser. En større bevisshet om at politikk fører til handling som
sementeres gjennom etableringen av teknologiske systemer, bør føre til at
varigheten av og fleksibiliteten ved slike systemer får større politisk
oppmerksomhet. SV burde interessere seg mer for fysisk planlegging enn for
internett, og mer for kabler enn for programvare. SV burde interessere seg
mer for funksjonsmåten til eksisterende reguleringsformer og mulighetene
for å forbedre disse, enn på å finne opp nye typer av reguleringer. SV burde
interessere seg mer for
å aktivisere de tradisjoner som finnes for
medvirkning i forbindelse med ny teknologi enn for å finne opp nye
stortingsdebatter.
Norge er stort sett uten betydning for den teknologiske og vitenskapelige
utviklingen. I all hovedsak kommer de nye teknologiene fra andre land, enten
det er i form av kunnskap eller materiell. Norske ingeniører og forskere
arbeider i hovedsak med å prøve ut, teste og tilpasse importert teknologi. Da
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er det selvsagt fristende å etterlyse tiltak for «fornorskning» og for kontroll
og beskyttelse. Hvordan skal vi unngå teknologier vi ikke ønsker?
Nå er det grovt sett slik at «fornorskning» ikke bare er mulig, det skjer
hele tiden. Igjen er situasjonen tvetydig. Den teknologiske utviklingen, i en
laboratoriemessig forstand, definitivt utenfor kontroll av norske politikere.
Her er internasjonalt samarbeid nødvendig, og det har foreløpig vist seg
vanskelig å få til. «Fomorskningsprosessene» kan imidlertid SV påvirke,
gjennom krav til reguleringer og gjennom støtte til forsknings- og utviklings
miljøer som utfører prøving og testing. I denne sammenhengen er det viktig å
utvide forståelsen for hva teknologisk forskning skal føre til. SV må bryte
med den utbredte troen på at hovedformålet med slik innsats er «å styrke den
nasjonale konkurranseevnen». I stedet må det utvikles en teknologipolitikk
som anerkjenner at nasjonal innsikt i og kontroll over den lokale anvendelsen
av nye teknologier kan være minst like viktig.
Teknologipolitikken vil i hovedsak ha en reform-karakter. Reformene kan
imidlertid ha stor betydning fordi teknologiske prosjekter kan være med på
en forming av det «materielle landskapet» som det ellers vil være både
krevende og kostbart å endre på. Mitt argument er ikke at teknologipolitikk er
viktigere enn for eksempel miljøpolitikk, sosialpolitikk, fagligpolitikk, osv.
Poenget er at en slagkraftig miljøpolitikk m.v. ikke lar seg utvikle uten
teknologipolitisk innsikt og strategi.
Det finnes en lang tradisjon for å føle seg overkjørt av «den teknologiske
utviklingen». Bygging av ny storflyplass på Gardemoen kunne tjene som en
eksemplifisering. Dette kjempeprosjektet som båndlegger store arealer,
tvinger folk til å flytte og skaper nye forurensninger, er argumentert fram
som en nødvendighet «av hensyn til utviklingen». Flytrafikken øker og
planlegges økt enda mer. Slik sett framstår den nye storflyplassen som et
produkt av teknologiske endringer. Realiseringen av prosjektet byr dessuten
på store, mangfoldige og kompliserte teknologiske problemer.
Kunne Stortinget ha stoppet Gardemoen-prosjektet? Selvsagt kunne
politikerne ha valgt annerledes. Det ville sannsynligvis vært en beslutning
om en annerledes samfunnsutvikling, men det forelå ingen tvangssituasjon.
Stortinget valgte da også Gardemoen-prosjektet av hensyn til samfunns
utviklingen og ikke den teknologiske utviklingen.
Den som ville stoppe dette prosjektet, måtte ha bygd en bred og sterk
politisk allianse. Det er også typisk for de fleste liknende teknologipolitiske
beslutninger. De politikere som vegrerer seg for å stemme for denne typen
prosjekter, men gjør det likevel, «tvinges» til dette av mangel på alternativer,
usikkerhet om konsekvensene og politisk svakhet. Dette er tre hoved
problemer for en radikal teknologipolitikk.
En radikal teknologipolitikk må bygges opp fra sak til sak og gjennom
grundige analyser. Sakkunnskap er akkurat like viktig på dette feltet som på
alle andre felter. I tillegg er det viktig med is i magen. Den som hele tiden
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tror at klokka er fem på tolv, har lett for å gå fem på. Miljøbevegelsen har
ropt «ulv, ulv!» i 25 år, og snart er det ingen som hører etter. En radikal
teknologipolitikk må i hvertfall bygge på følgende premiss:
- det er aldri for sent å kjempe for å få ting til å bli annerledes. Det er like
mulig å rive et kjøpesenter som et gammelt boligkvartal;
- langsiktige beslutninger, framfor alt om infrastruktur, er som regel
viktigst;
- åpne, fleksible løsninger er som regel å foretrekke, for de er lettere å
forandre på;
- det er viktigere å vite hva slags utvikling en ønsker, enn å finne ut av hva
slag utvikling andre har tenkt seg;
- det er viktig å stille krav.
Vi kan selvsagt undre oss over hvorfor avisene bruker mer spalteplass på
bokanmeldelser enn på teknoiogianmeidelser eller hvorfor Rosenborg er
viktigere enn SINTEF. Men her er vi vel tett opp i et svært generelt dilemma
for radikal politikk?
Tida er moden for å kvitte seg med det romantiske synet på kunnskap
som enten et grunnleggende gode eller som grunnleggende risiko. Det finnes
ingen garanti for at kunnskap eller teknologi vil være bare til det gode,
uansett. Det finnes ingen risikofrihet, heller ikke for radikale intellektuelle.
Vi skal ikke slåss for risikofrihet, for det kan være farlig. Kampen bør stå om
å gjøre risikoen liten og håndterlig og om å satse på tiltak som kan mestre
ulykker når de opptrer. Denne kampen må føres der det er hensiktigsmessig,
og det vil variere. I noen sammenhenger er forskning for risikabelt, som regel
er det på andre arenaer at støtet må settes inn. Utviklingen vil bare gå sin
gang dersom vi tillater det.
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Ame Overrein
NORSK VENSTRESOSIALISME OG SVs IDENTITET *

Denne artikkelen har jeg skrevet som aktivt medlem av SV og som teoretisk
interessert observatør og derfor i en noe ambivalent stemning. Ved siden av
analyser vil jeg komme med en del kritiske kommentarer til partiets og
partilederens politikk. Forhåpentligvis vil dette bli oppfattet som det det er
ment å være: solidarisk kritikk.
Sosialistisk Venstreparti, sammen med forløperen Sosialistisk Folkeparti,
kan se tilbake på en forholdsvis lang historie, hvor mye innsikt og politisk
erfaring har nedfelt seg. De ulike retningene som finnes i partiet har lært seg
å anerkjenne hverandre, vel vitende om at fraksjonskriger lett kan ødelegge
partiet. Mot år 2000 tror jeg ikke bare S Vere, men norsk venstreside i vid
forstand, forstår at terrenget som ligger foran oss og som vi skal bevege oss i,
mildt sagt er uoversiktlig. I dag er det kun folk som ikke har fiiigt med, som
kan mene at det overhodet finnes teorier som gir svar på «alle ting».
Imidlertid kan ikke dette bety at teoretiske debatter er uten interesse for et
sosialistisk parti. I tider preget av usikkerhet er det kanskje fristende å
reagere med anti-intellektuell aversjon mot prinsippdiskusjoner. Dette er
betenkelig, for det gjør SV forsvarsløst overfor borgerlig-liberal og
sosialdemokratisk kritikk. Et parti som kaller seg sosialistisk kan ikke slutte å
snakke om sosialisme. Vi er nødt til å ta tak i dette begrepet og søke å gi det
et innhold som vil virke overbevisende også inn i neste århundre. Vi trenger
så avgjort en «stor samtale» - hvor ikke minst debatt med våre politiske
motstandere er viktig. Men åpenhet overfor andre standpunkter, er ikke det
samme som ikke å ha standpunkter. I politikk kan ingen tillate seg den luksus
ikke å mene noe.
Begrepet sosialisme har i løpet av de siste ti-femten åra kommet under
stadig sterkere kritikk. Partiet og partiledelsen har på ingen måte maktet å
imøtegå denne bølgen av kritikk. Man har søkt å unnvike de nyliberale
argumentene ved å bruke retrettens, sjølkritikkens taktikk. Resultatet er at SV
i dag som partikollektiv har et usikkert og famlende forhold til sosialismen vi er ikke lenger i stand til å presentere et sosialistisk alternativ på en offensiv
måte. Også i diskusjoner innad i partiet er det oppstått en merkbar
forlegenhet omkring dette begrepet. Dette er uheldig all den stund SV jo
fortsatt identifiseres som et sosialistisk parti og fortsatt bærer sosialismebegrepet i navnet.
En teoretisk oppskrift på et sosialistisk samfunn finnes ikke. Det
sosialistiske samfunn vil være resultatet av en prosess uten noe endelig «mål»
168

som vi presist kan definere. Hovedsaken er en samfunnsutvikling i
sosialistisk retning. Kapitalismens konflikter er utgangspunktet for denne
prosessen. Politisk bevissthet og konsensus om sosialistiske løsninger, er
betingelser for at denne prosessen skal gå i riktig retning. Det er absurd både teoretisk og praktisk - å ville fastlegge hva kommende generasjoner og
tider vil bestemme i så måte.
Likevel er ikke alt diffust. De ideologiske skillelinjene er ikke borte.
Sosialismen som standpunkt er resultat av et valg - et grunnleggende valg av
politiske «verdier». Disse verdiene kan vi ikke inngå kompromisser om. De
angir ikke bare retningen for vår praktiske politikk, de gir oss også vår
politiske idenitet. Noen av de viktigste av disse verdiene er følgende:
- solidaritet kontra egoisme som grunnlag for samfunnsutviklinga;
- samfunnsmessig styring gjennom folkevalgte organer kontra privat»
økonomisk markedsmakt;
- økt likhet kontra økte ulikheter;
- aktivt, deltakende demokrati kontra et rent formelt demokrati.
Dette er prinsipper som peker i retning av et sosialistisk samfunn og som
har oppslutning langt utover SVs velgergrupper - trolig i et flertall av det
norske folk. Om enn på en diffus og «upolitisk» måte. Dette er prinsipper
som vi benytter som målestokk når vi skal avgjøre om konkrete politiske
tiltak eller samfunnsutviklinga som helhet, er positiv eller negativ. I vårt
politiske arbeid bør vi demonstrere konflikten mellom disse verdiene og den
politikk som Arbeiderpartiet med støtte av høyrekreftene fører. I denne
forstand er jeg ikke enig med dem i SV som hevder at det ikke finnes noe
alternativ til kapitalismen.1 Tvert imot bør det være tydelig nok at
kapitalismen som system er uforenelig med realiseringa av disse verdiene.
Dette sies jo også rett ut av kapitalismens konsekvente forsvarere.
Uten trygghet på egen identitet kan ikke et politisk parti få tillit ute i
folket. Sentralt i det følgende står derfor problemet omkring hva som er SVs
identitet. Videre hvordan vi argumentative kan møte de utfordringene og
problemene vi konfronteres med. Herunder også spørsmålet om hva en
offensiv sosialistisk retorikk er under 90-tallets betingelser.

SV i dag - identitetskrise og indre konflikter
Dersom vi sammenligner dagens SV med hva SF/SV tradisjonell! har stått
for, kommer det unektelig frem visse forskjeller. Klarest synes jeg disse
forskjellene kommer frem i NATO og EU-spørsmålet.
NATO og EU var spørsmål som formet norsk venstresosialisme i
etterkrigstida. Betydninga av disse spørsmålene kan vanskelig overvurderes.
Det var uenighet om mye både i SF og i SV, men motstanden mot NATO og
mot EU (tidligere EEC eller EF) var sterk og entydig. Arbeiderpartiets
NATO-vedtak i 1949 var noe man aldri forsonte seg med. (Arbeiderpartiet
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mistet 25000 medlemmer i årene fra 1949 til 1951.) Vedtaket om NATOmedlemsskap var den viktigste enkeltbegivenhet bak dannelsen av en
uavhengig venstresosialisme på 1950-tallet. SF var meget aktivt i kampanjen
mot EEC i 1962 og i EU-avstemninga i 1972. Det var ingen uenighet blant
venstresosialister om NATO og EU på denne tida. SF/SV profilerte seg på
disse spørsmålene. Dette kom til uttrykk ved at folk sluttet opp om SF/SV på
grunn av sikkerhetspolitikken eller det konsekvente EU-standpunktet.2
Mange i Arbeiderpartiet og AUF som var imot NATO, havnet på denne
måten over i SF/SV. Etter EU-avstemninga i 1972 gikk en vesentlig del av
EU-motstandeme i Arbeiderpartiet (organisert i AIK), over til SV - noe som
var avgjørende for SVs dannelse. Uten en vellykket og ideologisk samlende
kamp mot EU i 1972, ville SV aldri ha sett dagens lys.
I 1994 hadde SV fått en fløy av EU-tilhengere. SVs syn på NATO er
«myket opp» i den grad at det er blitt uklart om SVs mål er utmelding av
NATO. I motsetning til forrige EU-kamp, var det denne gangen ingen
avskalling fra Arbeiderpartiet av EU-motstandere. Mens SV ved valget i
1973 utvilsomt fikk en betydelig gevinst som følge av EU-kampen, er det
denne gangen Senterpartiet som har fått økt tilslutning. Og alt dette i en
situasjon hvor fagbevegelsen var langt mer negativ til EU enn i 1972, med
kulminasjon i LO-kongressens nei-vedtak i oktober 1994. Det kan altså ikke
ha vært holdningsendringer i arbeiderklassen som fremkalte ja-tendenser i
SV.3
Uansett standpunkt til EU og NATO, tror jeg de fleste SVere vil være
enig i at dette er symptomer på en indre usikkerhet som ikke fantes tidligere.
Problemene bidrar til at SVs identitet svekkes. Motstand mot sikkerhets
politikken og mot EU, var nettopp noe som ga norsk venstresosialisme en
ekstra styrke i forhold til de fleste andre partier av denne typen i VestEuropa. Det er ikke noen overdrivelse å si at det er i EU-spørsmålet SF/SV
har vært sterkest knytta til de breie folkelige strømninger i det norske
samfunn som vi ønsker tilknytning til. Det er derfor betenkelig at profilen
svekkes akkurat på disse spørsmålene.
NATO og EU har en felles tilknytning til et annet spørsmål som det i
disse tider er uklarhet om i SV, nemlig det nasjonale spørsmål. Er det i det
hele tatt mulig og ønskelig for et samfunn som det norske å ha en uavhengig
utenrikspolitikk? Er det mulig og ønskelig å bevare den norske nasjonal
statens sjølråderett, herunder også en uavhengig forsvarspolitikk? Usikker
heten omkring NATO og EU er også uttrykk for en usikkerhet omkring det
nasjonale spørsmål, en usikkerhet om hva det er ved det norske samfunn som
er verd å forsvare.
SVs internasjonale engasjement, men også dominansen av en liberalistisk
«globaiisme» på 80-tallet, medvirket nok til at mange SVere faktisk var
ideologisk uforberedt på å måtte forsvare den norske nasjonalstaten i 1994.
Dette å si nei til EU ble i noen intellektuelle kretser oppfatta som et
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uakseptabelt brudd på den rådende modernistiske (eller post-modemistiske)
tenkemåte.
Det er verd å merke seg at innen SV var ikke bare de som var for EU av
den oppfatning at det var galt å argumentere ut fra nasjonal uavhengighet,
men også en del av det store flertall som var imot EU. Noen SVere mente at
EU-motstanden skulle begrunnes utelukkende i «internasjonalistiske» og
ikke-nasjonale argumenter.4 Man fryktet (etter min mening ubegrunnet)
samrøre med Senterpartiets «nasjonalisme». Dette virket hemmende på SVs
anti-EU-arbeid.
I løpet av 1995 opplevde SV sine hardeste debatter siden 70~ta!let. Først
landsmøte med kritikk av partilederen. Dernest enda et valgnederlag høsten
95. Debattene i 1995 må oppfattes som en utladning av konfliktstoff som
lenge har samlet seg opp i partiet. Gjennom denne utladninga ble det markert
visse grenser for videre høyredreining, men utover dette ble ikke partiets
videre politikk nærmere klarlagt.
Dagens situasjon er ikke entydig negativ. Konfliktene tyder på at det er
liv r partiet, at det gjennom de siste åra har skjedd en viss vitalisering.
Diskusjonen omkring partiprogrammet viste jo et engasjement som knapt
fantes dersom vi går tilbake til 80-tallet.
Det var ikke 90-åra med Sovjetkommunismens sammenbrudd, men 80tallet med høyrebølge og liberalistisk ideologisk hegemoni, som var partiets
store stagnasjonsperiode. Det var tiåret hvor partiet mistet sitt politiske og
kulturelle initativ, hvor intern skolering og debatt døde hen, hvor aktiviteten
på partiets grasrot ble redusert parallelt med at aksjoner, solidaritets»
bevegelser, kvinnebevegelser osv. mistet sin politiske kraft, Det var tiåret
hvor Arbeiderpartiet sammen med det øvrige europeiske sosialdemokrati
gjennomførte en historisk høyredreining som svar på den økonomiske krisa,
det var kapitalismens offensiv under Reagans og Thatchers ledelse. Det var
tiåret da også SV som parti - i resignasjonens og apatiens tegn - jenket seg
etter den politiske parallellforskyvninga til høyre.
90-tallet er et langt mer tvetydig tiår. Fra et sosialsitisk synspunkt i
virkeligheten mer positivt. Dette begynner vi å se klarere nå, etter at den
verste orgien av kapitalistisk sjølgodhet har lagt seg. Den liberale vidunder
medisin har gjort folkene i Øst-Europa enda fattigere enn før
sammenbruddet. Det indre marked av 1992 har stadig ikke bidratt noe som
helst til å løse Vest-Europas arbeidsløshetsproblem, (slik Cecchini-rapporten
og våre hjemlige EU-entusiaster stilte i utsikt). Fortsatt er det stor ideologisk
usikkerhet på den europeiske venstresida, men samtidig har det ikke skjedd
noen svekkelse av de sosiale konfliktene. Disse påvirker stadig den politiske
utviklinga, slik vi klart har sett det i Italia og Frankrike i de aller siste åra.
Tross omveltningene i øst, har tradisjonelle politisk-sosiale konfliktlinjer
bevart sin betydning i Vest-Europa. Påvirkninga går i så måte heller fra vest
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til øst, enn omvendt. Med kronisk arbeidsløshet er det grunn til å tro at dette
vil være situasjonen i Europa i lang tid fremover,
For SV begynte dette tvetydige 90-tallet alt i september 1989 med en
offensiv valgkamp og valgseier, en seier som blant annet må forståes på
bakgrunn av Arbeiderpartiets bevisste aksept av høy arbeidsløshet fra lyss
av. Valget i 1989 innvarslet en vitalisering av partiet. De neste etappene i
denne prosessen var valgsuksessen i 1991 og sjølsagt EU-kampen som ble
seierrikt avsluttet i november 1994. Alle problemer til tross, betydde denne
utviklinga økt sjøltillit og økt aktivitet i SV - en nedadgående trend fra 70tallet var endelig snudd.
Partiets aktuelle konflikter må forståes på bakgrunn av denne vitaliseringa
av medlemsmassen. Partiets politiske linje var i løpet av 80-tallet blitt
overlatt til partiledelsen og stortingsgruppa i Oslo. Som parti ble SV mer likt
de andre politiske partiene. Medlemsmassen ble merkbart passivisert. Vi fikk
for første gang et partiapparat med en viss egentyngde. Sammen med
stortingsgruppa syntes dette miljøet å leve sitt eget liv. Vi fikk - eller media
skapte - bildet av en dynamisk partiledelse som strevet med å «modemisere»
partiet. Og på den annen side: «bakstreverske» gammelsosialister som
motsatte seg dette.
Konfliktene i partiet ble utløst av partiledelsens tendens til å dreie partiet
så langt til høyre at partiets identitet ble utvisket Konfliktene oppsto ikke
fordi en aktiv venstrefløy ønsket å dreie partiet til venstre eller kjempe for
klassiske sosialistiske standpunkter. Det er ganske enkelt uriktig når Per
Eggum Mauseth hevder at det er noen som «krever ny venstredreining i
partiet» (Ny Tid, 13.9.95). Slike krav er ikke fremsatt. Som kjent fant man
frem til rimelige kompromisser i prinsipprogram-debatten. Det er også et
oppkonstruert og lite dekkende bilde av debatten i SV når Erik Solheim
hevder: «Vi kan ikke vende tilbake til tradisjonell marxisme» (Ny Tid,
24.2.9S).5 Utsagn av denne typen blir så i neste omgang utgangspunkt for
forvanskninger i mediafremstillinga av SV.
Konfliktene oppsto som følge av at store deler av medlemsmassen er blitt
provosert og ønsker å sette foten ned for videre høyredreining. Det var dette
som skjedde på landsmøtet sommeren 1995. Men realiteten er at det som
kalles «venstreopposisjonen» ikke er en samlet gruppe. Det finnes følgelig
heller ikke noe klart alternativ til den nåværende ledelsen. Det er en situasjon
der medlemmene (aktivistene) har problemer med å kjenne seg igjen i det
ledelsen gjør. Aktivistene protesterer og uttrykker frustrasjon. Det er disse
aktivistene som driver partiet på det lokale plan og ofte har lang politisk
erfaring. Deres intuitive bekymring for hvor SV går, må taes alvorlig.
Samtidig er det altså snakk om en opposisjon uten noe enhetlig eller fastlagt
syn på hva SV bør bli. (Typisk nok ble det ikke stilt motkandidat til Erik
Solheim på landsmøtet.) Det er skapt en åpen situasjon og en langt mer reell
debatt enn på lenge, noe partiledelsen også har invitert til.
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Forøvrig er det min mening at heller ikke «Solheim-fløyen» har noe politisk
sammenhengnede alternativ om hvor veien går videre. Solheim kan snakke
om at «vi står ved et politisk veiskille» (Ny Tid, 24.2.95), men han har ikke ikke engang i sin bok hvor han hadde plass til å gjøre det - maktet å
redegjøre overbevisende for hva slags politisk veivalg han egentlig gjør seg
til talsmann for. Er det et rent sosialdemokratisk SV Solheim ønsker? Eller er
det et grønt, liberalt-humanistisk parti? Eller noe tredje som verken er grøntliberalt eller modernisert sosialdemokrati - og samtidig noe annet enn det
«gammeldagse» SV? Siden Solheim ikke engang forsøker å drøfte dette
«veivalg-problemet», må vi vel anta at dette er spørsmål som SVs
toppledelse har vanskelig for å ta fatt på. Iallfall bør det i den videre debatten
legges mer vekt på å få frem den indre sammenhengen i de ulike
standpunktene som står opp imot verandre. Om da slike sammenhenger
overhodet finnes. Dette gjelder alle parter i debatten.
Det finnes visse kjernespørsmål som gjør SV-debatten akutt. De tilhører
nok ikke det som diffust kalles det 21. århundres utfordringer, men heller det
som Finn Gustavsen i 1995 kalte «den trettifire år gamle hodepinen:
Forholdet til Arbeiderpartiet.»6 Noe av det mest kontroversielle på slutten av
80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, var ulike signaler og innspill om
tilnærming til sosialdemokratiet. Det mest ekstreme var forslag om at partiet
skulle slåes sammen med Arbeiderpartiet (fra Eggum Mauseth). Videre ble
det åpnet for regjeringssamarbeid med samme parti, et forslag med sterk
støtte i partiledelsen. Her er vi ved et kjernepunkt. Forholdet til sosial
demokratiet har alltid vært et avgjørende spørsmål i SF/SVs historie. Det
berører partiets identitet, dets eksistensberettigelse. Diskusjonen om
«modernisering» av partiet går på det samme, for «modernisering» synes å
bety: svekkelse av partiets sosialistiske profil og grasrotkarakter til fordel for
et velsmurt og media-orientert valgmaskineri.
Man kan nesten si at EU-kampen kom ubeleilig i forhold til partilederens
prosjekt om økt samarbeid med Arbeiderpartiet. Uten EU-kamp, ingen
vitalisering av partimedlemmene og heller ikke den tydelige motstanden mot
Arbeiderpartiets høyredreining som overalt kan spores blant SV-medlemmene. Det er derfor forholdet til Arbeiderpartiet som må opp til debatt i
SV. Og i tillegg det underliggende spørsmålet om samfunnet i dag har
forandret seg så mye, at det er nødvendig med en helt annen politikk enn SVs
tradisjonelle, (så tvetydig denne «tradisjonelle» politikken enn har vært). Hva
slags grunner skulle berettige en tilnærming til Arbeiderpartiet i en periode
da det samme partiet har gjennomført sin mest radikale høyredreining noen
sinne? Partivedtaket fra 1993 satte jo et «radikalisert Arbeiderparti» som
betingelse for eventuellt samarbeid. Debatten i SV bør ikke glemme dette
helt sentrale problemkomplekset.
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Modernisme og historisk bevissthet
En måte å beskrive konfliktene i SV på er følgende: det er en konflikt
mellom «modernister» (som møter det 21. århundres utfordringer) og
«bakstrevere» (eller verre: museumsvoktere) som ikke tør å se disse
utfordringene i øynene. Dette er en bevisst overflatisk beskrivelse, sett fra
modernistenes synsvinkel. Men den antyder likevel noe sentralt ved
konflikten. Det er blant annet en konflikt mellom tradisjonelle og historiske
føringer i arbeiderbevegelsen og det i og for seg forståelige behovet for
fornyelse av et venstresosialistisk parti. Det er i denne sammenheng
«modernistene» kritiserer «bakstreveme» og går inn for en fundamental
modernisering av partiet. Avisa Ny Tid har gjentatte ganger (iallfall under sin
forrige redaktør) tatt til orde for dette og fremstilt partiet som
«Misnøyepartiet SV»
når medlemmene
ikke følger Solheims
«nyorientering».7
Modernismen som ble intellektuelt dominerende i løpet av 80-tallet, må
forståes på bakgrunn av viktige internasjonale endringer som kom til å
påvirke det politisk-ideologiske klimaet i de vestlige land. Mulighetene for
en progressiv, ikke-kapitalistisk modernisering som syntes å være tilstede på
50- og 60-tallet, mistet sin troverdighet i løpet av 70- og 80-tallet.
Reformhåpene i Sovjet-blokken var definitivt gravlagt (etter Tjekkoslovakiainvasjonen 1968) og anti-kapitalismen i den tredje verden var ikke lenger
sosialistisk, men tradisjonalistisk inspirert. Mest kjent i denne sammenheng
er revitaliseringa av islam. (I Afghanistan-konflikten og i presteskapets
revolusjon i Iran, var det umulig fullt ut å identifisere seg med «den gode
sida».) I denne globale konstellasjonen (som nådde sitt klimaks med
Sovjetunionens sammenbrudd) fremsto dermed den moderne kapitalismen
som det eneste dynamiske element som effektivt kunne avskaffe tradisjonelle
og autoritære samfunnsstrukturer.
Dette var og er ikke direkte galt, men ensidig. Og denne ensidigheten
fører i dag til avgjørende politiske skillelinjer, blant annet mellom Arbeider
partiet og SV. Ensidigheten består i at man «glemmer» kapitalismens indre
motsigelser. Man glemmer at kapitalismen trives utmerket i allianse med
tradisjonelle og reaksjonære krefter. Særlig glemmer man at det ikke primært
er kapitalismen, men arbeiderbevegelsen og andre demokratiske krefter som
oppstår under kapitalismen, som er de virkelige drivkreftene bak
modernisering og nedbygginga av autoritære samfunnsstrukturer. Det er ikke
kapitalisme og fritt marked som mangler i dagens Russland, men demokrati
og en slagkraftig fagbevegelse. Verken Russland eller Kina vil bli moderne,
demokratiske samfunn - dvs. preget av et ikke-autoritært sivilt samfunn alene ved at kapitalismen og IMFs eksperter får herje fritt. Kapitalismen som
økonomisk metode kan i beste fall sies å være en nødvendig (men ingen
tilstrekkelig) betingelse for et demokratisert og solidarisk samfunn. I verste
fall fører kapitalismen til ny oppblomstring av «føydale» undertrykkelses-
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forhold, slik som i dagens Kina» (Den «moderne» sosialdemokraten Jens
Stoltenberg bekjente seg i 1987 til Teng Hsiao Ping som sitt politiske
forbilde. Dette forteller sitt om en grenseløs tiltro til kapitalistiske
«reformer». To år seinere var den samme Teng hovedansvarlig for massakren
på Tien An Men-plassen.)
Problemet med dagens modernistiske ideologi er at den i realiteten enten dette innrømmes eller ikke - har akseptert kapitalismen som den
absolutte ramme som all politikk må tenkes innafor. Begrepet politikk ble på
80-tallet - og særlig i sosialdemokratiet - redusert til perpektivløs og
resignert «realisme». De siste rester av sosialistiske visjoner ble erstattet av
uforpliktende humanistiske deklamasjoner. (En målestokk på hvor troverdige
disse sosialdemokratiske deklamasjonene er i 1996, er tilsidesettelsen av
demonstrasjonsretten i eget land for å tekkes den besøkende kinesiske
president.)
Det er en nær sammenheng mellom denne intellektulle modernismen og
de holdningene vi finner innen næringslivets og statsadministrasjonens eliter,
og som ga seg uttrykk i elitenes unisone ja til EU. Mens denne status quomodernismen er dominerende som ideologi i Arbeiderpartiet, er den kun en
trend (i mindretall) innad i SV. Men den har vært sterk nok til å bringe den
radikale kapitalisme-kritikken på defensiven også i SV.
Et annet trekk ved denne modernismen er en slags «null-punktidealisme». Vi befinner oss i et absolutt nullpunkt. Historia, tradisjoner, våre
erfaringer er noe verdiløst og tyngende som vi bør legge bak oss. Blikket skal
rettes fremover. Man tror at arbeiderbevegelsen og et parti som SV kan og
bør begynne helt på nytt. Man har et abstrakt, «idealistisk» forhold til den
historiske identitet og organisatoriske tradisjoner som er så viktig for ethvert
venstreorientert parti. Man innbiller seg at «det 21. århundres utfordringer»
vil være totalt forskjellig fra det 20. århundres. Man overdramatiserer tanken
om 90-tallet som et absolutt vendepunkt på samme måten som «68generasjonen» overdramatiserte slutten av 60-tallet som det epokale øye
blikket. Alltid vil det være noen som står frem og forkynner den dypeste
krise - ordet krise er i vårt politiske vokabular et av de mest populære og
inflaterte. Den dypeste krise og behovet for en total omsnuing er alltid nå, i
dette øyeblikket.
Mot dette vil jeg argumentere for at det er slik at SVs problemer og SVs
oppgaver i dag, tross alle raske endringer omkring oss, likevel er i slekt med
tidligere tiders problemer og oppgaver. Det er kontinuiteter i SF/SVs historie
som det på 90-tallet er lett å glemme, og som nye generasjoner av SVere ikke
har vondt av å bli informert om.
80- og 90-tallets modernisme (eller «post-modemisme» - forskjellen er i
virkeligheten diffus) mangler historisk bevissthet, innklusive om egne
historiske betingelser. Denne konforme modernismen har vunnet innpass i
store deler av det venstreorienterte intellektuelle Norge. På disse
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modernistiske premissene har det i de siste 10-15-åra skjedd et sammenbrudd
av den intellektuelle systemkritikk og av den moralske solidariteten med
grupper, klasser og nasjoner som er offer for det kapitalistiske system. Dette
intellektuelle trend-skiftet har også vært klart merkbart innover i SV.
Som radikal politisk bevegelse er det avgjørende at vi har et bevisst
forhold til egne erfaringer og egen historie. Den historiske bevissthet om
opprinnelse og mål, er en nødvendig del av den kollektive identitet som
enhver sosialistisk bevegelse må ha. Her er det fortsatt forskjell mellom
arbeiderbevegelsen og den borgerlige politikk. Det er arbeiderbevegelsen
som har et forhold til sin egen tradisjon, til klassekamper, til sentrale
politiske begivenheter som generasjoner har gjennomlevd. Denne historiske
bevissheten må taes vare på, men på en kritisk og ikke nostalgisk måte.
Arbeiderbevegelsen har vært og er et korrektiv i forhold til at det moderne
samfunnet ensidig fester sin oppmerksomhet mot det gitte, mot øyeblikket i
snevreste forstand. Samfunnet fortaper seg i sin egen nåtid. Mot dette må vi
understreke at både fortid og fremtid har en plass i sosialistisk ideologi. Både
slitet og undertrykkelsen som tidligere generasjoner har gjennomgått og
kravene som fremtidige generasjoner møter oss med. Næringslivet og
kapitalens interesser kan godt ivaretaes uten denne tidsdimensjonen, uten
helhetsperspektiv. For en bevegelse som vil forandre og ikke kan ta de
etablerte maktforhold for gitt, blir dette annerledes.
Arbeiderbevegelsen er avhengig av å skape bevissthet om at de
enkeltstående og individuelle politiske handlinger er en del av en kollektivt
skapt endringsprosess av samfunnet. Ellers har ikke disse handlingene noen
politisk mening. Heller ikke på dette punktet bør arbeiderbevegelsen la seg
imponere av akademisk moteriktig kritikk av «farlig» historiefilosofi som
kan begrunne «totalitære» handlinger. Hvordan kan vi overhodet tenke en
systemkritisk politisk eller sosial bevegelse uten et begrep om historisk
fremskritt og uten fremtidshåp? Det at vi mister den historiske bevissthet og
dermed evnen til samfunnsmessig helhetstenkning, er i dag en langt større
fare enn faren for historiedogmatikk. Faren i dag er en ny «middelalder» kapitalismens evige og stagnerende middelalder, uten historisk refleksjon og
uten håp. Og dermed uten de sosiale underklasse-bevegelser og -ideologier
som i hundrevis av år har gitt den europeisk-kapitalistiske samfunnsformen
sin særegne dynamikk.
Å se seg tilbake er ikke bestandig et uttrykk for nostalgien til avfeldige og
mimrende gammelsosialister. Å undersøke historia til kapitalismen og
arbeiderbevegelsen er tvert imot den eneste måten å forstå bakgrunnen for
dagens norske politikk og bakgrunnen for arbeiderbevegelsens og SVs
politiske krise.
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Om å glemme kapitalismen
Alt tyder på at vi fortsatt får en uberegnelig og anarkistisk virkende global
kapitalisme, langt inn i neste århundre. Dette blir antakelig det 21. århundres
største «utfordring». Ikke bare «bakstreverske» marxister hevder dette, men
også enkelte sosialdemokrater. Og Kåre Willoch er bekymret for en
ukontrollert kapitalisme og kritiserer Arbeiderpartiet fra venstre for å ha
skapt for store økonomiske ulikheter. Det er derfor ikke noen grunn til å
nedtone vår opptatthet av økonomiske sammenhenger.
I Den store samtalen forsøker Erik Solheim å «modemisere» venstresidas
språk. I stedet for kapitalisme, foretrekker han å snakke om
«teknosamfunnet» (eller «teknologisamfunnet»). Dette er et problematisk
retorisk signal. Det anonyme og abstrakte teknosamfunnet gir ikke på samme
måte som kapitalisme, uttrykk for at samfunnet er preget av sosiale konflikter
grunnet i økonomiske klasseforhold. Hvorfor skal vi - etter Reagans og
Thatchers erklærte og offensive klassekrig for kapitalisme -* vise denne
forlegenheten overfor et ord? Et ord som til alt overmål er anerkjent langt
utover venstrefløyens rekker.
Fornyelse må til - men er det «fornyelse» å glemme økonomien eller
kapitalismens høyst merkbare nærvær? Stein Ørnhøy stilte i denne sammen
heng et betimelig spørsmål i sin omtale av Solheims bok:
«Derfor sitter jeg igjen og lurer litt på om det er slik at de økonomiske
sammenhengene ikke er viktige lenger eller om vi er i ferd med å
kapitulere overfor en økonomi som vi i prinsippet fortsatt sier at vi vil
styre» (Ny Tid, Nr. 13, 31.3.95).
Det vil i lengden være ødeleggende for et sosialistisk partis identitet å si at
økonomiske sammenhenger ikke lenger er viktige. Analysen av sosiale
grupper med ulik forankring og ulike interesser i forhold til økonomien bør
være et sentralt anliggende for SV. Dette er jo uansett problemer vi møter i
vårt praktiske politiske arbeid. Som «ansvarlige politikere» er mange av oss
(herunder også undertegnede i Tromsø Kommunestyre) opptatt av budsjett
behandling, økonomistyring og en seig argumentativ kamp for offentlig
velferd. Uten kunnskap om den kapitalistiske økonomi som helhet - herunder
forholdet mellom privatkapitalistisk rikdom og offentlig fattigdom - vil vi i
dette arbeidet uunngåelig vandre omkring i en tåke.
Samtidig må vi være så sjølkritiske at vi ser at en politisk og demokratisk
styring av en moderne samfunnsøkonomi ikke er en lettvint sak. Problemets
vanskelighet bør være en spore til systematisk arbeid med problemet. Svaret
er iallfall ikke å ta det av den politiske dagsordenen. Det aller verste vil være
(slik Ørnhøy påpeker) at vi i høyst abstrakte vendinger proklamerer styring
av økonomien som mål, uten at vi greier å si noe fornuftig om hvordan denne
styringa er tenkt å foregå.
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SV i internasjonal målestokk
Sjøl om SV har hatt en broket historie, med opp- og nedturer, så er partiet i
internasjonal målestokk et av de største og mest suksessrike venstresosialistiske partiene. Dette er etter min mening ingen tilfeldighet.
Marx tenkte seg i sitt hovedverk Kapitalen, at den «omveltningsprosess»
av det kapitalistiske samfunn som settes igang i og med arbeiderbevegelsens
eksistens, ville «bevege seg i brutale eller mer humane former, avhengig av
arbeiderklassens eget utviklingsnivå», som han formulerte det.8 Takket være
en demokratisk bondebevegelse og en meget sterk og radikal arbeider
bevegelse, har den norske samfunnsutviklinga i det 20. århundre beveget seg
i utpreget «humane» former. Også venstresosialismens relative styrke i
Norge må forståes på bakgrunn av denne ekstremt moderne form for
kapitalisme, som altså på sin side er utenkelig uten arbeiderklassens kamp og
organisatoriske styrke over en lang historisk periode.
Mer særskilt henger venstresosialismens utvikling i Norge tett sammen
med viktige begivenheter i landets nyere politiske historie, i særlig grad de to
store politiske slag omkring medlemsskap i EU, som iallfall i folkelig
engasjement er uten sidestykke i noe annet land. SV er et av de få partier av
denne typen som har greid å bevare sin enhet og som i valg har samlet over
10% av velgerne. For sammenligningens skyld kan vi raskt nevne følgende:
SF i Danmark har vært gjennom splittelser og ligger dessuten langt til høyre
for eksempel i EU-spørsmålet. De Grønne i Tyskland er preget av indre kaos
og en betydelig mer uklar politikk enn vårt SV. I Frankrike har de grønne og
andre nye-venstre grupperinger vanskeligheter med å hevde seg i
konkurransen med de etablerte sosialistene og kommunistene. I Storbritannia
har Labour alltid vært det dominerende partiet på venstrefløyen, og radikale
sosialister har arbeidet delvis i ytterkanten av dette partiet (one foot in and
one foot out, som det het), delvis innafor alternative bevegelser, for eksempel
fredsbevegelsen.
I dette perspektivet er mitt utgangspunkt derfor: det er mye å tape på
splittelse og oppløsning av SV. Det er i seg sjøl en seier å bevare et
forholdsvis stort ikke-dogmatisk sosialistisk parti, med en rekke politiske
aktivister som jobber utad på grasrota og i folkevalgte organer og der
kjemper for anti-autoritære, systemkritiske standpunkter - og med en levende
diskusjonskultur innad. (Det er imidlertid ingen dyd å være et lite parti.)

Venstresosialismens særegenheter
Det finnes store politiske partier av sosialdemokratisk eller kommunistisk
(eks-kommunistisk) type, men disse ligger i dag til høyre for SV og er partier
av en annen type og med en annen tradisjon. Historisk sett dreier det seg om
partityper som har sin opprinnelse i ulike epoker av kapitalismens og
arbeiderklassens historie. De aller fleste sosialdemokratiske partier har sin
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opprinnelse før første verdenskrig. (Arbeiderpartiet ble dannet 1887 og fikk
første stortingsrepresentasjon i 1903.) De aller fleste kommunistiske partier
har sin opprinnelse i tida rett etter den russiske revolusjon og er direkte
inspirert av denne (NKP dannet 1923 etter splittelse i Arbeiderpartiet). I
motsetning til de sosialdemokratiske partier, som har vært massepartier i
nesten alle demokratiske kapitalistiske land, har de kommunistiske partiene
bare unntaksvis vært massepartier i kapitalistiske demokratier. Kommunist
partienes historie er nå en avsluttet epoke. De partier som tilhører denne
tradisjonen, er i dag i realiteten sosialdemokratiske partier (som i Italia og
Frankrike), dersom de overhodet har noen betydning.
SV (og forløperen SF) er et moderne parti som tilhører «det nye • enstre»
som utvikla seg i de moderne kapitalistiske land etter andre verdenskrig. SF
utviklet seg fra en opposisjon i Arbeiderpartiet som på sin side hadde sin
bakgrunn i Arbeiderpartiets NATO-vedtak i 1949. Avisa Orientering ble
dannet så tidlig som 1953 og argumenterte for en uavhengig, nøytral linje i
sikkerhetspolitikken. Sosialistisk Folkeparti ble fra sin grunnleggelse i 1961
ikke minst en samling av tidligere Arbeiderpartimedlemmer og med et ikke
ubetydelig innslag av fagforeningsfolk. Jeg finner grunn til å nevne derte, for
dette antyder at venstresida i Norge aktiviserte seg på et meget tidlig
tidspunkt i etterkrigstida, sammenlignet med de aller fleste andre land.9 En
del av forklaringen på dette, må være å finne i de radikale tradisjonene som
tross alt eksisterte i Arbeiderpartiet og som ga seg utslag i opposisjon mot
vest-orientering og maktarroganse.
Vi kan si at det går en linje fra de anti-sentralistiske grasrot-holdningene i
den gamle Fagopposisjonen av 1911 som under Tranmæls ledelse overtok
ledelsen i Ap i 1918 og frem til kampen mot maktsentralisering og makt
misbruk i det samme partiet på 1950-tallet og som resulterte i dannelsen av
SF. Fagopposisjonens gamle slagord, «Makta tilbake til medlemmene», fant
Gerhardsen grunn til å minne om i et intervju så seint som 1978.10 Arbeider
partiets kamp mot utenlandsk styring i 1923 (bruddet med Komintem) og
kampen mot utenlandsk styring av Norge i 1972 og 1994, hører på sett og vis
sammen i denne demokratiske tradisjonen. Dette er en tradisjon som også har
hatt betydning for SV - både for det indre partiliv og politikken utad.
Bakgrunnen i opposisjon i Arbeiderpartiet og i tillegg store deler av AIKs
overgang fra Arbeiderpartiet til det nye SV i 1973, bidro utvilsomt til at den
moderne venstresida i Norge ikke ble så sosialt og kulturellt isolert fra den
tradisjonelle arbeiderklassen som i mange andre vesteuropeiske land. En
annen side av samme sak var at forholdet til Arbeiderpartiet alltid kom til å
bli et avgjørende og vanskelig spørsmål for SF/SV. En tredje side av samme
sak, var at rent teoretiske debatter og sekteriske holdninger i slike debatter,
aldri ble avgjørende for SF/SVs utvikling. Dagens SV inneholder ulike
teoretiske strømninger som har lært seg å sameksistere innafor ett parti.
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SF/SV definerte seg som «det tredje standpunkt». I to betydninger av dette
uttrykket: som en nøytral utenrikspolitisk linje uavhengig både av USA og
Sovjetunionen. Og som en politisk posisjon mellom sosialdemokrati og
kommunisme. Det er grunn til å stoppe ved dette begrepet, fordi det kan
fortelle oss noe om vår identitet som politisk bevegelse - også på 1990-tallet.

Det tredje standpunkt muliggjorde en uavhengig sosialisme
«Det tredje standpunkt» var en parole som hadde avgjørende betydning på
50- og 60-tallet. De som kjempet frem dette perspektivet på 50-tallet og
skapte SF i 1961, gjorde en historisk innsats. De viste at det fantes
alternativer til en tilstivnet kald krig-tenkning, og hadde mot til å stå frem i
offentligheten med det. Det viktige var ikke hvorvidt alt som ble sagt i
Orientering og SF var korrekt. Det avgjørende viktige var at det ble åpnet et
politisk rom som gjorde det mulig å overvinne en falsk enten-eller-tenkning.
I det verdenshistoriske dramaet fantes det kun to alternativer, enten USA og
USA-imperialismen eller Sovjetunionen med en degenerert og udemokratisk
variant av sosialismen. Begge parter samt deres respektive politiske
avleggere, var like interessert i å opprettholde dette ensidige konfliktbildet.
Var du sosialist, måtte du støtte Sovjetunionens politikk, du måtte støtte den
«reelt eksisterende sosialismen». Ønsket du derimot å forsvare demokratiske
verdier, måtte du også støtte kapitalismen, fritt marked og NATO som
forsvarer av den «frie verden». Var du kritisk til NATO var du en forræder
av demokrati og frihet. (Det «praktiske» resultatet av slike holdninger er nå
definitiv dokumentert av Lund-kommisjonen.) At SFs og SVs kritikk i første
rekke rettet seg mot NATO, mot vestlig kapitalisme og norsk offisiell
politikk, hadde sin gode grunn i at vi befant oss i Norge, i et kapitalistisk land
alliert med USA-imperialismen.
Vi må spørre: hvor hadde vi stått i dagens situasjon, dersom dette bruddet
med den kalde krigens logikk ikke hadde skjedd, dersom vi ikke gjennom
hele SF og SVs historie trassig hadde benektet at det kun var to alternativer å
velge mellom? Hvor hadde vi stått dersom vi ikke hadde insistert på en
uavhengig sosialisme-oppfatning?
Da hadde vi i dag vært nødt til å godta det standpunkt at sosialismen er en
meningsløshet etter Sovjets sammenbrudd. (Da hadde det vært snakk om et
virkelig og totalt ideologisk sammenbrudd i SV, liksom AKP omkring 1980
opplevde sitt indre ideologiske sammenbrudd gjennom sin Kina-binding.
Ideologisk sammenbrudd betyr i denne sammenheng ikke først og fremst
harde angrep fra ens motstandere, men at den politiske visjonen som et
politisk parti er grunnlagt på ikke lenger blir trodd av partiets egne
medlemmer. Partiet kan fortsette å eksistere i lang tid etter et slikt
sammenbrudd, slik AKP gjør i dag. Men uten den gamle, offensive appellen.)
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Den triumferende ny-liberalismen hevder nettopp dette at sosialismen i
dagens verden er en sammenbrutt ideologi. Liberalismen og den liberale
kapitalisme er den «endelige» samfunnsform. Francis Fukyamas tese er at vi
er kommet til «historias slutt»11, en ide Erik Solheim forøvrig tar avstand fra
i sin bok Den store samtalen.12 Dersom kapitalismen er uovervinnelig (som
en del på venstresida resignert synes å mene), da er det fundamentalt ikke
mer å gjøre, en sosialistisk kritikk av kapitalismen er umulig - en komisk
anakronisme. All motstand mot systemet kan heretter betraktes som
fanatisme, irrasjonalisme, sinnsykdom. (Jfr. behandlinga av «islamsk
fundamentalisme» i vestlige media.) Ethvert tilløp til å tenke visjoner, å
tenke et brudd med det bestående, er totalitært, slik konservativ og liberal
teori alltid har forkynt. Langs disse linjer er det i dag bygd opp et omfattende
ideologisk forsvarsverk rundt kapitalismen - et forsvarsverk som mange
tidligere radikale intellektuelle har kapitulert overfor. Vi må i dag slåss for at
SV fortsatt forblir en kritiker av kapitalismen - og ikke en del av
forsvarsverket.
I dag er ikke «det tredje standpunkt» lenger et mellomstandpunkt Det
kapitalistiske Vesten har seiret over «det andre standpunkt». Alternativet til
vestlig kapitalisme og imperialisme er definitivt ikke lenger Sovjet-modellen.
Det er bare den tradisjon som utvikla «det tredje standpunkt», som i dag kan
gi grunnlag for et troverdig alternativ til kapitalismen. Derfor er det viktig at
SV tar vare på denne tradisjonen.
Ut fra herskende vestlig ideologi er Sovjets fall identisk med sosialismens
fall. Sjøl om både SF og SV hadde en meget klar kritikk av Sovjets politikk,
en kritikk som økte med årene i takt med «katastrofene» i Sovjetunionens
politikk (Tjekkosiovakia, Polen, Afghanistan etc.), så synes det desverre
likevel å være holdninger i dagens SV som går ut på at denne påstanden
(Sovjets fall = sosialismens fall) er noe nær riktig! For meg er det ubegripelig
hvorfor SV på 90-tallet, etter Sovjets fall, skulle godta tesen om at Sovjetkommunismen var den eneste mulige form for sosialisme, når vi gjennom 30
år med SF og SV (1961 til 1991) har argumentert sterkt for det motsatte!

Dekosistruksjoeeii av sosialismen?
Et parti som ønsker å forandre, er avhengig av at målet og veien til målet kan
formuleres på en retorisk vellykket måte. Et radikalt parti må vise til en
visjon om en annen samfunnsform. Samtidig må dette kombineres med
forsvar for de verdifulle sidene ved det bestående, når maktelitene går inn for
å forandre det bestående i negativ retning. (Viktig eksempel: EU-kampen.)
Sosialistisk politikk må ivareta begge disse sidene. Denne dobbeltheten stiller
store krav til en sosialistisk retorikk.
Når vi handler politisk, så er det språkhandlinger vi gjør. Programmer og
paroler har ikke bare en forklarende funksjon. De er like mye appeller eller
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markeringer av politisk identitet («Nei til EU», «Arbeidermakt mot kapital
makt», «Del godene»). Direkte eller indirekte inneholder vårt politiske språk
handlings-oppfordringer.
Forutsetninga for at dette skal «fungere» er at våre sentrale begreper,
paroler osv., er troverdige. Den politiske kampen dreier seg i høy grad om
hvilke ord som er troverdige. I så måte har ordet sosialisme lenge stått utsatt
til. Det er gjennom en troverdighetskrise at «dekonstruksjonen» av et ord
virkelig kan skje (og ikke kun teoretisk på det akademiske plan). Det kan
tenkes at sosialismens troverdighet blir så sterkt svekket at det er meningsløst
å bygge en politisk identitet rundt dette begrepet. Vi skal ikke klamre oss til
et ord for enhver pris. I et samfunn uten autoritative tolkningsinstanser, vil
det alltid være åpning for radikal tvil. Vi vil aldri bli «ferdig» med debatten
om hva sosialismen «er». Likevel bør vi fastholde sosialismen (evt. den
demokratiske sosialismen) som det sentrale uttrykk for vår politiske identitet,
noe jeg innledningsvis har gitt grunner for. Dette er sjølsagt ingen lett
balansegang.
La oss tenke oss den situasjonen at en partiledelse i et sosialistisk parti
etterhvert begynte å mene at sosialismen ikke lenger er holdbar. Den ville
aldri plutselig reise seg opp og erklære dette med store bokstaver. Et oppgjør
med sosialismen ville nødvendigvis ta form av retoriske glidninger over en
lengre periode. Man ville unnvike bestemte begreper (kapitalisme, sosialisme
etc.) og problemstillinger, man ville understreke at vi lever i en fundamentalt
ny epoke med nye utfordringer som de gamle teoriene og organisatoriske
mønstre ikke kan svare på (og hvem kan egentlig være uenig, når det
formulerers på et slikt alment plan?). Man ville markere distanse til fortida
og på alle mulige måter søke å demonstrere sin egen «modemitet». Man ville
snakke om fremtidas «virkelige» utfordringer som krever «nye svar». På
ulike måter vil man også søke å diskreditere dem som argumenterer for
kontinuiteten i kapitalismen, med et tilhørende «gammeldags» makt- og
klasseperspektiv på samfunnet. En del av striden i dagens SV foregår langs
slike linjer.
«Solheim frustrert over bakstreverske SVere»13, heter det i en overskrift
over et Ny TM-intervju med partilederen for ikke lenge siden. Direkte sitat er
det ikke, men likevel er denne setningen et godt uttrykk for situasjonen i SV.
Hva det bakstreverske består i, forblir uoppklart. Muligens er det å benytte
ord som kapitalisme, sosialisme og arbeiderklasse allerede tilstrekkelig
kvalifikasjon for å befinne seg i den «bakstreverske» leir.
«Erik Solheim tar oppgjør med ideologienes tidsalder og retter blikket
mot det 21.århundre.»14 Slik blir Ny Tids lesere informert om at en
sosialistisk partileder hevder tesen om ideologienes død. Hva da med den
sosialistiske ideologien? Gjelder det for SV å kvitte seg med den før partiet
bestiger det mye omtalte 21. århundre?
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Også direkte utsagn fira partilederen er tydelige nok i sin kritikk av partiets
medlemmer. Eksempelvis: «Det er frustrerende hvor vanskelig det er å få
venstresida til å innse hvor raskt verden forandrer seg.»151 intervju-sammenhengen fremgår det ikke hva slags manglende innsikter det er Solheim
fordømmer. Utsagnet får dermed karakter av et generelt oppgjør. Noen
(«venstresida») sitter med bind for øynene og nekter å innrømme at verden
forandrer seg. Andre (herunder tydeligvis Solheim) vet hva fremtidas
«utfordringer» bringer. I stedet for å vedgå at det finnes ulike alternative
oppfatninger om hvordan verden forandrer seg, blir her motsigelsene redusert
til et pedagogisk problem: modernistene bør lære «bakstreveme» å se
hvordan verden «egentlig» er. Ut fra denne problemstilling trengs det ingen
debatt - det er alt avgjort hva som er «rett».16
Et vesentlig poeng i Solheims kritikk av venstresida er at den ikke tar
«det 21. århundres utfordringer» alvorlig nok. Det er hovedsakelig tre
«utfordringer» han snakker om i denne sammenhengen, nemlig den nye
teknologien, økokrisa og den historiske reaksjonen. Det er vanskelig å
benekte at dette i sannhet er viktige saker, både i dag og i neste århundre.
Men Solheim gir inntrykk av at det å rette blikket mot det 21. århundre (og
ikke mot de «gammeldagse» problemstillingene) i seg sjøl skal løse SVs
problemer. Dersom vi virkelig gikk inn på en grundig behandling av disse tre
feltene - hvilket Solheim heller ikke på noen måte har gjort - så vil vi trolig
oppleve omtrent de samme motsigelsene som ellers gjenspeiler seg i dagens
venstreside-debatt. Generelt er det meget vanskelig å tenke seg at disse
problemene kan drøftes uten å trekke inn konflikten mellom kapitalistiske og
sosialistiske løsningsalternativer.
Det kan virke som en naiv og uforpliktende fremtids-fascinasjon er på vei
inn i SV. Det snakkes luftig og i høytidelige vendinger om ikke bare det
neste århundres utfordringer, men endog om det neste millenium. (Jfr. SVs
såkalte Millenium-konferanse høsten 96.) Man kan spørre seg: er denne
flukten inn i en fjern og tåket fremtid en slags kompensasjon for mangelen på
politiske svar når det gjelder den nære fremtid? Er det lettere å bli enig om
hva som vil skje om hundre eller tusen år, enn å utvikle en enhetlig politisk
linje overfor sosialdemokratiet eller i EU-spørsmålet som skal gjelde de neste
fem åra? I så fall er det fordi enhver enighet om ting som ligger mer enn 10
år foran oss, er en forholdsvis uforpliktende enighet. Den baserer seg
nødvendigvis på antakelser og kvalifiserte gjetninger. Derimot er enighet
(eller flertallsvedtak) om SVs forhold til EU eller regjeringsspørsmålet, noe
som forplikter og binder på en langt mer ubehagelig måte. Kanskje SV burde
la de kommende tusen års problemer ennå få hvile en stund og i stedet
konsentrere kreftene om de noe nærmere «utfordringene»?
Det feltet som særlig peker seg ut som «materiale» for fremtidskonstruksjoner og -utopier er det teknologiske. I dagens moderniserte Arbeider
parti finner vi hva vi kan kalle tekno-utopiske holdninger, som i den grad
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overvurderer betydninga av teknologiske endringer (data-teknologien), at
man mister de sosiale og klassemessige konfliktene fullstendig ut av syne.
Blant annet målbæres slike perpektiver av Thorbjørn Jagland. Det er
antakelig mer politisk behagelig å hengi seg til teknokratiske visjoner om
fremtida, enn å gå inn på den traurige realiteten omkring Arbeiderpartiets
politikk i dag. Teknikken blir oppfattet som en sjølstendig kraft som gir
samfunnsutviklinga dens dynamikk, mens arbeiderbevegelsen og generelt
folkelige bevegelser, ikke lenger representerer en positiv dynamikk, men mer
17
et politisk styringsproblem.
Sjøl om Solheim kritiserer Jaglands tekno-optimisme, argumenterer også
han som om teknologien i seg sjøl - som en blind, objektiv prosess - vil
endre det kapitalistiske klassesamfunnet til det han i sin bok (f. eks. s.53)
kaller «teknologisamfunnet». Innføring av ny teknologi har hittil i
kapitalismens historie ikke på en vesentlig måte endret de kapitalistiske
klasse- og eiendomsforholdene. Det er heller ikke innlysende hvorfor vi i dag
skulle stå foran slike endringer. Tvert imot er det vektige grunner for stadig å
minne Arbeiderpartiet om kapitalismens ubehagelige vitalitet. Nedover i
Arbeiderpartiets rekker er det nemlig også mange som ikke deler Jaglands
ukritiske teknologi-fiksering.
Det retoriske formularet «det 21. århundres utfordringer» tildekker mer
enn det avklarer hva konfliktene i dagens SV (og for den del dagens
Arbeiderparti) dreier seg om. Uenighet om fremtidas teknologi eller om
andre «utfordringen) i det kommende hundreåret, er ikke og kan ikke være
noen hovedgrunn til SVs indre problemer. Grunnene ligger atskillig nærmere
- i de mer håndfaste ting som jeg alt har omtalt.
Jeg mener ikke at den pågående retoriske (og dermed politiske)
glidningen mot høyre i dagens SV, er noe som er bevisst styrt, en del av en
omfattende manipulasjon fra en ledelse som nøyaktig vet hva de vil. Det er
en reell usikkerhet i SV som parti-kollektiv, innkludert også på den såkalte
«venstrefløyen». Nettopp derfor har vi behov for å stoppe opp og besinne
oss, før vi ufrivillig graviterer videre inn mot de standpunkter som er
«riktige» i den herskende, liberale diskurs. Det dreier seg nå ikke om detaljer,
men om sosialismen overhodet skal beholdes. Om vi skal bygge videre på
den uavhengige sosialisme-oppfatninga som møysommelig er blitt kjempet
gjennom i SFs og SVs historie. Det dreier seg om SVs identitet - om vi skal
overleve eller bli oppslukt i sosialdemokratiet.
Jeg tror Erik Solheim og andre faktisk sier det de mener, så oppriktig som
de kan. Det er prisverdig at Solheim har skrevet en bok - gjennom denne
kommer det frem en ærlig usikkerhet og uløste motsigelser. (Boka inneholder
også en del ting jeg kan være enig i, og som det er viktig ikke å glemme i
«kampens hete».)
Men subjektiv ærlighet og «åpenhet» er i seg sjøl ingen garanti for en
riktig politikk, så sympatisk en slik holdning enn måtte være. Like lite som
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en sterk, moralistisk «tjen folket»-holdning i sin tid var noen garanti for
riktigheten av ml-bevegelsens politikk. Jeg betviler ikke Solheims subjektive
engasjement når han kommer med sine moralistiske bekjennelser - som for
eksempel: «Men jeg er anti-kommunist, akkurat som jeg er anti-fascist» (Den
store samtalen, s. 57, Solheims egen understr.). Men slike bekjennelser kan
aldri bli noen erstatning for argumentativ og rasjonell behandling av en sak like lite som det overbeviste oss å bli slått i hodet med det «riktige klasse
standpunktet».18 «Den store samtalen» som Solheim inviterer til krever jo at
man er villig til å begrunne, ikke bare å bekjenne standpunkt. Også overfor
dem man er radikalt uenig med.
Det er en påfallende forskjell mellom Solheims Den store samtalen og
Finn Gustavsens bok Blåmandag? som ble skrevet som en reaksjon på
sammenbruddet i øst. Gustavsen avslutter sin bok med å forsvare sosialismen
som fortsatt «gangbar mynt». «Sosialisme og planøkonomi må ikke
avskrives fordi stalinismen har falt i grus. Og slett ikke når kapitalismen
spiller falitt både globalt og nasjonalt.»19 Midt i bølgen av tvil og resignasjon
på venstresida, argumenterer Gustavsen engasjert for å fastholde sosialismen
som alternativ til kapitalismen. En lignende - befriende «ensidig» konklusjon leter vi forgjeves etter hos Solheim. Mot dette kunne man
innvende at klare konklusjoner ikke nødvendigvis er kjennetegnet på en god
bok om politikk. Men boka har heller ikke sin styrke i en nyansert analytisk
drøfting av for eksempel sosialisme-begrepet. Det er vanskelig å se den som
et forsvar for sosialistisk politikk. Men den er heller ikke noe konsekvent
forsvar for et alternativ til sosialismen. Den er «nyansert» på en overflatisk
og tåkeleggende måte.
Problemet med SV-debatten i dag er at det er så vanskelig å finne ut hva
Solheim og en del andre ledende partimedlemmer, faktisk mener. Uansett
hva standpunktet er, så bør det være et rimelig krav å få vite om lederen i et
sosialistisk parti er tilhenger av sosialismen eller ikke.

Fikse ideer eller back to basks?
Når en bevegelse er usikker på seg sjøl, vil den begynne å lete etter nye ideer
og nye saker som kan bringe bevegelsen på fote og gi den en ny identitet. En
slik usikkerhet kan ikke oversees i dagens SV. På 90-tallet gjelder den
nemlig selve sosialisme-begrepet og det har det ikke vært stilt radikalt
spørsmål ved tidligere. Men SVs historie er på mange måter historia om et
uferdig parti. Partiet har svært ofte vært prega av leting etter et slags columbi
egg eller en «fiks ide» som løsning på partiets problemer. Dette har sjølsagt
hatt sin positive side. SV har på denne måten aldri stivnet til i dogmatisme og
sjøltilffedshet.
Den negative sida ved denne letinga etter et «columbi egg», er at den
aldri egentlig har resultert i noe - debattene har ikke endt opp med et
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konsolidert parti rundt en ny politisk linje. Man har famlet seg frem fra
debatt til debatt. Vi har mistet av syne kontinuiteten i vår historie og blitt for
konjunkturømfindtlige.
Går vi tilbake til 70-tallet finner vi blant nøkkelordene begreper som
«utenomparlamentarisk strategi» og «rådsdemokrati». I teoridebatten ble
Rosa Luxemburg og Antonio Gramsci presentert som alternativer til en
dogmatisk marxisme. På 80-tallet snudde vinden seg. Initiativene til nye
debatter kom da mer og mer fra ledelsen i partiet, liksom også dagens debatt
er utløst av Erik Solheims bok og andre politiske utspill fra partiets topplan.
På 80-tallet var «sosialisme på norsk» det kanskje mest sentrale formularet. I
høyrebølgens storhetstid begynte man også i SV å snakke om «minimumsstaten» og om «det sivile samfunn». Dette var et forsøk på å vitalisere SV
gjennom tilføring av klassisk liberalisme. I dag er sentrale skikkelser fra
disse debattene å finne til høyre for SV, men SV kjemper hardere enn
noengang med seg sjøl om hva partiets identitet skal være.
I et åpent demokratisk-sosiaiistisk parti vil det alltid foregå debatter av
denne typen. Det må likevel være lov til å se tilbake på SVs indre debatthistorie med en viss skepsis. Det er noe galt med selve den holdninga at SV
må finne noe helt nytt, en ny «god» sak eller nye slagord. Veien videre består
i dag heller i å tenke bedre gjennom det vi er og bli dyktigere til å forsvare
det.
Det finnes ingen «ny vri» som gir en enkel og rask løsning på våre
problemer. SVs plassering i det politiske landskapet er i virkeligheten langt
på vei bestemt av følgende tre forhold: a) ideologiske føringer, b) vårt
konkurranseforhold til andre partier og c) vår sosiale tilknytning. Tida er nå
heller inne til å besinne seg på fundamentet for venstresosialismen - vi må på
en måte «back to basics».
En annen mulighet kan sjølsagt være at vi definerer oss som noe annet
enn et venstresosialistisk parti, at man prøver å gi partiet en annen identitet.
Dette vil i så fall bety en dyp krise for SV. Vi har tross alt en identitet, vi har
ideologiske og sosiale føringer. Disse tingene kan vi ikke definere oss bort
fra uten å havne i kaotiske problemer. Vi kan endre og nyansere innafor
denne ramma, for å svare på nye utfordringer. Men vi kan ikke endre ramma
uten å bli politisk betydningsløse. (Vi måtte enten bli et sosialdemokratisk
eller et liberal-grønt parti og gi opp det særegne som har atskilt SV fra begge
disse alternativene. Vi ville risikere å tape stemmer til begge disse partiene foruten også til RV.)

SVs fundament er todelt
Hva er det da som er «basics» for oss? Mitt svar vil være at det er to ting som
springer ut av at vi er et venstresosialistisk parti. Det ene er vår tilknytning i
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den klassiske arbeiderbevegelsen. Den andre komponenten er at vi tilhører
«det nye venstre».
For det første har vi en tilknytning til klassisk arbeiderbevegelse. Vi er et
anti-kapitalistisk parti. Vi kan ikke annet enn å være et parti som forsvarer
elementære interesser til underpriviligerte klasser og grupper. Det er - eller
bør være - umulig for SV å gå imot lønnskampen som vanlige lønnstakere
fører - for eksempel med en begrunnelse at vi går inn for senket privat
forbruk.20 Betydninga av dette understrekes når vi vet at et flertall av lønns
takerne i vanlige, underordna jobber er kvinner.21 Vi må ha et positivt
forhold til fagbevegelsen som en avgjørende sosial og demokratisk kraft (det
forstår vi best ved å sammenligne med land der fagbevegelsen står svakt, for
eksempel USA). Vi må arbeide for økonomisk rettferdighet, forsvare sosiale
og demokratiske rettigheter, kjempe for videre demokratisering. Og vi må
betrakte sosialismen som det langsiktige målet som blir styrket gjennom
kampen for demokrati og sosial rettferdighet. Dette er den første
komponenten. Den har vi, historisk sett, felles med sosialdemokratiet, og det
gjør at vi på en måte alltid vil ha en forbindelse - om enn preget av kamp til Arbeiderpartiet.
Den andre komponenten i vårt fundament er at vi er et parti tilhørende det
nye venstre. Vi kjemper for en rekke saker som ikke direkte springer ut av
kampen som arbeiderklassen fører. Dette er saker som stilles på den politiske
dagsorden i et moderne samfunn og som har som sin forutsetning at arbeider
klassens kamp for demokrati og velferdsordninger har nådd et visst nivå. I
Norge kan vi si at disse forutsetningene var etablert i de første tiårene etter
andre verdenkrig. Det nye venstre som politisk fenomen, går tilbake til denne
perioden. Jeg skal pn®/e å liste opp disse sakene i den rekkefølge de historisk
har dukket opp.
For det første har vi da saker som krever et moralsk engasjement av oss
på hele menneskehetens vegne, saker som altså har en universell interesse
som sin basis. Det er særlig to slike saker som har stått og står sentralt for
oss: fred (og dermed sikkerhetspolitikk og spesiellt kamp mot atomvåpen) og
natur-/miljø. Freds- og sikkerhetspolitikk som noe som gjelder menneske
hetens overlevelse, ble for første gang politisk sentralt på 1950-tallet. Miljø
politikken kom for alvor på slutten av 60-tallet. Begge vil være helt sentrale
politikk-områder for fremtidas SV.
For det andre har vi solidaritet med undertrykte nasjoner, etniske grupper,
minoriteter utenom Norge - altså det vi kaller internasjonal solidaritet. Dette
kom for fullt med kampen mot USAs Vietnamkrig på 60-tallet. Kampen for
global økonomisk rettferdighet - som i dag virker fjernere enn noensinne kommer inn under dette området.
For det tredje den politiske støtten til ulike grupper i Norge (ikke klasser)
som kjemper både for likestilling og for sin egen identitet som gruppe. Dette
er høyst forskjellige grupper, den viktigste er uten tvil kvinnene. Ungdom er
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en annen viktig gruppe, Samenes rettigheter og dagens kamp mot rasisme i
Norge hører også inn her. Likeså homofiles kamp for anerkjennelse.
Distriktspolitikk - som er en vesentlig del av SF/SVs identitet - vil vel også
best passe inn her, Distriktspolitikk har jo som sin forutsetning at de ulike
lokalsamfunn, utvikler en egen positiv identitet og tilhørighetsfølelse.
Nettopp dette har skjedd i de siste 30 åra. Kvinnekampen skjøt fart i Norge
og i andre kapitalistiske demokratier fra ca. 1970. Som sosialister støtter vi
disse gruppene ut fra en universell, humanistisk tanke om alle menneskers
like verdighet. På den andre sida støtter vi også hver gruppes rett til å finne
sin egen identitet (men vi blander oss som parti ikke inn i dannelsen av deres
identitet) og dermed retten til å avgrense seg som gruppe fra andre
mennesker.
Dette er det fundamentet som vi må forholde oss til. (BU hører sjølsagt
med i dette fundamentet, men er en så omfattende sak at den vanskelig kan
plasseres kun i en bås.) Disse sakene vil «forfølge» oss, enten vi vil eller
ikke. Og det er og har alltid vært et venstresosialistisk partis oppgave å se
sammenhengen mellom disse ulike kampområdene. Det er slett ikke noen
uløselig motsetning mellom SV som arbeiderbevegelse-parti og SV som et
«nye venstre»-parti. Grunnlaget for at det overhodet kunne oppstå en politisk
kultur preget av saker som krever den type av moralsk/solidarisk
engasjement som nevnt under den andre komponenten, består som sagt i at
en vellykket kamp fra arbeiderbevegelsens side (den førstnevnte
komponenten) allerede har nådd et visst nivå: at demokratiet som
institusjonell ordning er definitivt sikret, og at velferdsstaten er utbygd, noe
som gir hvert individ sosial trygghet og dermed mulighet for personlig
utfoldelse. Dette er foratsetninga for at det «overskudd» av engasjement og
energi kan oppstå, som de ulike oppgavene i den andre komponenten krever.
Bn heit elementær forutsetning er at samfunnet har nådd et økonomisk nivå
som gjør en radikal forkortelse av arbeidstida mulig, hvilket også har skjedd
gjennom mesteparten av det 20. århundre.
Fri tid og begrensning av arbeidstida var et fundament for sosialismen i
den tidlige arbeiderbevegelsen. Marx var av den oppfatning at arbeider
klassen aldri ville makte å skape et sosialistisk samfunn dersom arbeidsdagen
var 10-14 timer. Det første elementære kravet som Marx og Den første
internasjonale formulerte i 1866 var derfor følgende: «Vi foreslår 8 arbeids»
timer som en lovfestet begrensning av arbeidsdagen.»22 Marx var - i
motsetning til hva mange tror - opptatt av at «arbeiderne trenger tid til å
tilfredsstille åndelige og sosiale behov, hvis omfang og antall er bestemt av
det almene kultumivå».23 Dagens «arbeidere» - herunder svært mange av de
kvinner som gjennom åra har engasjert seg i kvinnebevegelsen - har
vesentlig andre «åndelige og sosiale» behov enn arbeiderne i det forrige
århundre. Det er bestemt av kultumivået og de produktivkrefrer som den
kapitalistiske utviklinga har skapt. Noen av disse åndelige og sosiale behov
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(men sjølsagt ikke alle) gir seg utslag i nye radikale bevegelser som den
moderne venstresosialismen er et politisk uttrykk for. Det er altså en klar
sammenheng mellom de to «fundamentene» SV som parti står på. Mennesker
som tilhører vanlige lønnstakergrupper, er i dagens samfunn sjølsagt også
engasjert i saker av mer «ideell» karakter. Fagorganiserte driver ikke bare
«snever» interessekamp, men er også opptatt av likestilling, miljø etc.
Alt dette antyder at kampen for sosialisme i dag er langt mer fremskreden
enn for 50 - for ikke å si 150 - år siden. Men den er på den andre sida blitt
mer «utydelig». Arbeiderbevegelsens kamp har en innebygd logikk i seg i
retning av mangfoldiggjøring av saker og av krav. Arbeiderbevegelsen
begynte som en elementær forsvarskamp, samlet om ett krav (8-timers dag).
Da fremsto bevegelsen med en entydig «identitet» både ideologisk og
organisatorisk. Men denne enheten var langt på vei et skinn, skapt av en aktiv
kjerne og et forøvrig lavt kultumivå i arbeiderklassen. (I 1920 var kun 1/4 av
lønnstakerne fagorganisert, i dag er det rundt halvparten.) Vi henger delvis
igjen i vårt eget myteskapte bilde av fortidas «revolusjonære» arbeiderklasse.
Konfrontert med dagens realiteter slår dette lett over i sin motsetning.
Mytene om den revolusjonære fortid blir et hinder for en realistisk vurdering
av arbeiderbevegelsens muligheter i dag.
I dagens debatt vil mange hevde at arbeiderbevegelsen nærmest er ikkeeksisterende. Arbeiderklassen er blitt noe komplisert og uoversiktlig, den er
vanskelig å identifisere. Det vi forbinder med arbeiderkultur er borte. Det
kulturelle og politiske mangfoldet innen gruppa «vanlig arbeidsfolk» er
umulig å overse. Ritualer og tradisjoner tilhørende arbeiderbevegelsen
opprettholdes på en «anstrengt» og avdempet måte (årlige 1 .-maifeiringer,
avsyngig av «Internasjonalen».)
Arbeiderbevegelsen som en bevegelse med utpreget historisk bevissthet,
er på mange måter blitt fanget av sin egen historiebevissthet. Av alle klasser
er det lønnsarbeiderne som i løpet av det 20. århundre har gjennomgått de
aller sterkeste - nesten revolusjonære - endringer. Fra å være en klasse med
et lavt kultumivå og med mye tradisjonell underdanighet (ikke bare overfor
arbeidsherrene, men også overfor arbeiderlederne! Martin Tranmæls tidsalder
er ikke Gros og Eriks.), har det skjedd en radikal individualisering i antiautoritær retning nettopp i den moderne arbeiderklasse.24
Samtidig må ikke denne kompliseringa av den sosialistiske bevegelsen få
oss til å trekke forhastede konklusjoner som at «arbeiderklassen er død» og
lignende. Svekkes arbeiderbevegelsens kraft ytterligere, kan vi være sikre på
at vi får et tilbakefall til en mer primitiv kapitalisme, og dermed vil de
«elementære» oppgavene på nytt melde seg. Vi ser dette alt i dag i
forbindelse med angrep på erhvervede faglige rettigheter, omgåelse av
arbeidslovgivning, angrep på velferdsordninger osv. overalt i den
kapitalistiske verden. SV som parti må derfor være forberedt på å forholde
seg til begge kampområdene som jeg drøftet ovenfor, også i fremtida.
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Dersom det perspektivet jeg her har antydet, har noe for seg, står SV overfor
en rekke problemer. Åpenbart blir det altfor enkelt og dogmatisk å snakke
om at vi «representerer» arbeiderklassens «interesser». Men hva er det SV
egentlig representerer i politikken? Og hvordan kan vi snakke om folkets
eller arbeiderklassens interesser som noe objektivt bestemt i det hele tatt,
dersom det er slik at samfunnsutviklinga innebærer en stadig mangfoldiggjøring av disse interessene, på stadig nye «saksområder»? Vi skal sjølsagt
være ekstra lydhøre overfor grasrotas «krav», men vi kan aldri bli et
populistisk speilbilde av mangfoldet av ulike krav. Politikk er noe som
foregår i skjæringspunktet mellom de sosiale klassene (det sivile samfunn) og
de politiske institusjonene (staten) og et politisk parti må nødvendigvis bli en
formidler mellom disse plan. Derfor må vi ikke bare uttrykke krav, et parti
med maktambisjoner må også organisere og skape samstemmighet omkring
et politisk program. Iallfall må vi representere både interesser og mer
allmenne idealer (dvs. en moralsk komponent). Disse allmenne idealene er de
sosialistiske grunnverdiene som jeg innledningsvis pekte på.

Etter Sovjets fcH - ble SV svekket?
90-tallet er verken et historieløst nullpunkt eller et så avgjørende vendepunkt
som mange vil ha det til. I Øst-Europa var åra 1989-91 naturligvis dramatiske
vendepunkter, men det samfunnssystem som gikk i oppløsning, var forlengst
politisk diskreditert både i Øst- og Vest-Europa, innklusive i de venstresosialistiske partiene.25 Et annet trekk ved 90-tallet, nemlig den såkalte
etniske og religiøse «revitalisering» («den historiske reaksjon» hos Solheim),
var en utvikling som tok til alt på 1970-tallet. Når det gjelder Vest-Europa,
vil jeg argumentere for at arbeiderbevegelsen i disse land, innklusive partier
av SVs type, ikke er blitt radikalt berørt av Sovjet fall, noe som blant annet
kan avleses i velgeroppslutningen, som ikke viser noe radikalt brudd fra 80til 90-tall.261 oppslutning er ikke SV (eller andre venstresosialistiske partier)
vesentlig svekket som følge av Sovjetkommunismens sammenbrudd. Hva
som er svekket er imidlertid partiledelsens, delvis også medlemsaktivistenes,
tro på sosialismen. Altså først og fremst en indre, ideologisk svekkelse.
Jeg vil argumentere for at de problemer og de krisesymptomer som de
venstresosialistiske (og forøvrig også de sosialdemokratiske) partiene har å
stri med på 90-tallet, i det vesentlige er de samme som vi for alvor begynte å
stri med omkring 1980. Den ideologiske erosjonsprosess som har foregått,
begynte lenge før 1990. Generelt vil min argumentasjon gå i retning av at det
er høy grad av kontinuitet i den politiske utfordringa SV og norsk
venstresosialisme står overfor, en kontinuitet som strekker seg tilbake til 50og 60-tallet. Det vanskelige forholdet til sosialdemokratiet har alltid vært der.
Og det har alltid vært et grunntrekk ved sosialistisk politikk at den må
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springe ut av sosialt og økonomisk bestemte interessemotsetninger i det
kapitalistiske samfunnet.
Hva man har vanskelig for å innse, er at det definitive punktum for
Sovjetkommunismens epoke - forsøket på å bygge en sosialisme med
diktatoriske metoder - snarere betyr en frigjøring for et parti som SV.
Nemlig en frigjøring fra de evige konfrontasjonene vi måtte ta for å forklare
at vår sosialisme-oppfatning var en annen enn den sovjetkommunistiske. I en
viss forstand er problematikken i dag enklere og «renere» - enten er det den
liberal-kapitalistiske markedslogikken som er løsninga på de moderne
samfunnsproblemene, eller så ligger løsninga i en sosialisme med vekt på
styring, sosial rettferdighet fremfor fritt marked og reelt, ikke bare formelt
demokrati.
I dette historiske øyeblikk er det den liberale kapitalismen som er på
offensiven, (men en offensiv som helt klart er forbi sitt høydepunkt). Men det
betyr også: det er liberalismens løsninger som skal vise hva de duger til, i
USA, i Europa, og ikke minst i Russland som i de siste fem åra har fungert
som laboratorium for liberale økonomiske eksperimenter. Det er liberalismen
som i økende grad står under legitimasjonstvang. Perspektivet er økt arbeids
løshet og/eller lavere iønninger, også i de rikeste land, ikke bare for arbeider
klassen men også for middelklassen. Dette er virkelighet i USA, hvor den
«revolusjonære republikanismen» - etter 15 års reallønnsnedgang - ikke har
annet å si til den jevne middelklasse enn: «Work harder and lobby for the
return of child labor».27 Det er i ferd med å bli virkelighet i Europa dersom
ikke arbeiderklassen yter motstand.
Det 21. århundres utfordringer er altså ikke bare nye utfordringer. Når
man igjen må slåss mot fenomenet barnearbeid i moderne kapitalistiske land,
og når rundt 30% av verdens arbeidsstyrke er enten arbeidsløs eller undersysselsatt - 120 millioner mennesker var i 1994 registrerte arbeidsløse28 - da
vil det i vesentlig grad være gamle utfordringer vi møter i neste århundre.
I en slik situasjon bør ikke SV se det som en oppgave å utvanne sin
sosialistiske retorikk. Den trenger riktignok å moderniseres, men uten at den
mister sin brodd. Når en moderne økonomi faktisk trenger statlig styring for
å fungere, så må vi igjen begynne å argumentere for det positive innholdet i
dette begrepet, ingen andre vil gjøre det for oss. Og hvordan kan vi forresten
tenke oss SVs mange programposter satt ut i livet uten økt styring og økt
offentlig forbruk?
Politikk er i meget høy grad en kamp om ord og om hvordan ord blir
oppfattet hos publikum. Nyliberalismens seire på 80-tallet var retoriske seire,
preget av en ny, offensiv sjølbevissthet. Så lenge SV ikke våger å gi et
positivt og offensivt innhold til ord som styring, stat, offentlig kontroll,
sosialisme, så vil vi aldri bli det virkelig store parti som SV bør ha som
ambisjon å bli. Røper vi sjøl manglende tillit til slike sentrale begreper, vil vi
heller ikke gjøre oss fortjent til andres tillit.
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Demokrati, demokratikritikk og demokratisvik
Det tredje standpunkt var det første effektive forsøk på å bygge en
sjølstendig sosialistisk posisjon som ikke kunne anklages for å være
sovjetinspirert og derved udemokratisk. Det historisk viktige ved SF/SVs
ideologiske posisjon var som motvekt mot den endimensjonaie, totalitære
tenkning som preget den kalde krigen. Seinere kom ungdomsopprør,
Vietnam-solidaritet, 1968, miljøbevissthet og kvinnebevegelse i tillegg. Disse
bevegelsene på 60» og 70-tallet ble integrert på en alt i alt vellykket måte i
SV. De bidro sterkt til å understreke at SV var et sosialistisk parti av en ny
type, uavhengig av den kalde krigens frontstillinger, Pluralismen innad i SV
var en dyd av nødvendighet dersom alle strømninger og bevegelser skulle
finne seg til rette der. Dette var sjølsagt ikke lett, men det tvang iallfall SV til
å bli et demokratisk parti - også når det gjaldt indre partiforhold. (Det var jo
også avgjørende for forløperen SF.)
Det er derfor malplassert å snakke om «demokratisvik» i forbindelse med
SFs og SVs historie, slik Erik Solheim faktisk gjør i sin bok (Den store
samtalen, s.55-60). Det Solheim presterer på dette punktet nærmer seg
desverre det useriøse - lite verdig en leder for et sosialistisk parti. Gjennom
hele partiets historie har det innad i SV vært ført en fortløpende debatt om
demokrati - den tvang seg frem i forsøket på å forene de ulike komponentene
som SV opprinnelig utgikk fra, blant annet NKP. (Denne debatten resulterte
som kjent i at NKP brøt ut av SV, bortsett fra et mindretall under ledelse av
Reidar Larsen.) Mitt inntrykk (jeg har vært medlem siden 1974 og deltok i
disse debattene) er at SVs grunnsyn gikk ut på at sosialisme og demokrati
var uatskillelige. Tar vi for oss programmer, paroler etc. fra SVs historie, så
kan jeg ikke forstå annet enn at dette inntrykket vil bli bekreftet. (Dagens
Prinsipprogram (s.5) hevder det samme: «Kampen for demokrati og
sosialisme er to sider av samme sak.»)
Når Solheim i generelle vendinger snakker om «venstresidas demokrati
svik» (for eksempel s.55 og 57) og forklarer dette med at «venstresida så de
sosiale spørsmål som overordnet de demokratiske» (s.58), så er dette faktisk
feilaktig som en beskrivelse av hva SV har stått for. SV har alltid
understreket det også Solheim understreker i sin bok, nemlig at demokrati og
sosialisme hører sammen.29 Sosialismen kunne med andre ord kun tenkes
som en demokratisk sosialisme. Solheims påstand om at det sosiale var
overordnet det demokratiske, kan derfor ikke aksepteres. Med mindre han
dokumenterer at dette har vært SVs standpunkt.
Derimot har det i SV vært en kritisk holdning til den herskende
formalistiske demokratioppfatninga, man var opptatt av at demokratiet skulle
være et reelt, aktivt demokrati, og at det skulle være åpne kanaler fra de ulike
grasrot-bevegelsene inn i de politiske institusjonene. Skulle det være dette
«demokratisviket» går ut på, da er i så fall Solheim sjøl demokratisviker. Og
ikke bare i fortida, men i dag! For han avgrenser seg - og det med full rett -
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imot en formalistisk forståelse av demokratiet. Han sier at kampen for
demokratiet er «en stadig pågående kamp» (altså ikke noe som en gang for
alle er institusjonellt og formelt «sikret») og påpeker at et formelt sett korrekt
demokrati, ikke behøver å være et reelt demokrati.30 Dette betyr at det
Solheim kaller den demokratiske overideologi, i beste fall er noe som blir
tolket høyst forskjellig avhengig av politisk-ideologisk posisjon. Dagens
liberale og konservative politikere vil for eksempel være uenig i Solheims
tanke - som er en genuin sosialistisk tanke - om at demokratiets makt også
skal omfatte økonomiske forhold, til og med omfatte beslutninger «om
investeringen) som det heter i Den store samtalen (s.52). De vil se frihet for
næringslivet og markedet som en betingelse for et demokratisk samfunn. De
mest ytterligående liberalere vil ut fra denne logikken se velferdsstatens
omfordelingsmekanismer som en «totalitær» fare for demokratiet. Målt med
den liberale teoris målestokk, vil Solheim være en «demokratisviken>.
Ikke minst i dagens verden - hvor formelle demokratiske retter innføres i
Øst-Europa og i en rekke land i Den Tredje Verden - er det viktig for et
sosialistisk parti å påpeke at et fungerende demokrati bare kan bygges på et
minstemål av sosial og økonomisk rettferdighet. Spørsmålet om sosiale retter
som et korrektiv til en ensidig vestlig-liberal rettighetsoppfatning, er viktig i
denne sammenheng.
Jeg er ikke absolutt negativ til å betrakte demokratiet som en «over
ideologi» SV som parti skal være forpliktet på - i samme forstand som vi er
forpliktet på de grunnleggende menneskerettene. Men da under den
forutsetning at vi fyller begrepet demokrati med et sosialistisk innhold, dvs.
viser - som Solheim påpeker - at konsekvensen av demokrati er samfunns
messig styring via folkevalgte organer. Den liberale teori om at privateien
dommen er kilden til individuell frihet, som igjen er basis for demokrati, må
avvises etter hundreår med kapitalistisk praksis som viser at privateien
dommen er kilden til undertrykking og skrikende ulikheter som står i et
motsetningsforhold til et fungerende demokrati. Vi må argumentere offensivt
for det syn at enkeltindividets frihet - og dermed basisen for et levende
demokrati - sikres gjennom den sosiale og personlige trygghet som velferdsstatlige rettigheter gir. Statlig intervensjon når det gjelder fordeling av
velferd, er det eneste som kan gi grunnlag for alles frihet. Og uten alles
frihet, intet reellt demokrati.31
Derfor er kampen om velferdsstaten ikke bare viktig av sosiale grunner.
Velferdsstaten er avgjørende av politiske grunner. Velferdstaten er et resultat
av press nedenfra, primært av arbeiderklassens kamp - kanalisert gjennom
sosialdemokratiet på det politiske planet. I dette ligger Arbeiderpartiets store
historiske fortjeneste. I dag - når det «modemiserte» sosialdemokrati deltar i
undergravinga av sitt eget verk - er det en av SVs viktigste oppgaver å føre
denne kampen videre. Det vil være nødvendig for å sikre de sosiale
betingelsene for et fungerende demokrati.
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Det finnes altså i det minste to forskjellige demokrati-oppfatninger. For å
låne et uttrykk av John Dunn, kan vi snakke om «kapitalistisk
demokratiteori» på den ene sida og en mer visjonær, ennå ikke realisert,
aktivistisk demokratiteori på den andre.32 Å snakke om demokrati som
overideologi, må altså ikke skape den illusjonen at demokrati er noe
«nøytralt» som «alle» uproblematisk er enige i. Demokrati er i siste instans et
kompromiss mellom ulike sosiale klasser som gjør seg gjeldende på de
politiske nivå. En av de mest omfattende nyere undersøkelser om
sammenhengen mellom demokrati og kapitalistisk utvikling, viser og
bekrefter at demokratiet står sterkt i de land hvor arbeiderbevegelsen står
sterkt.33 Borgerskapet som klasse kunne (i motsetning til de store jordeierene
som alltid bekjempet demokratiet) presses til å akseptere demokratiske
institusjoner. Men kapitalistene og deres politiske partier har «sjelden, om
noensinne» vært en sjølstendig kraft i kampen for demokrati.34
En følge av dette perpektivet, er at demokratiet ikke må oppfattes som
borgerskapets verk eller som «borgerlig demokrati». Demokratiet i betydning
allmenn stemmerett og en politisk kultur der alle klasser gjør seg gjeldende,
oppsto først som følge av arbeiderklassens mobilisering - i Norge rundt
århundreskiftet og er primært underklassenes verk. Jeg kan derfor være enig
med Solheim i at venstresida har nedvurdert den positive betydninga av
demokratiet ved å akseptere den feilaktige teorien om demokratiet som skapt
av borgerskapet. Denne teorien er jo, ironisk nok, også liberalismens egen
teori om demokratiet.
Et aspekt ved SVs demokratidiskusjon som det tidligere hersket en god
del uklarhet omkring, bør i denne sammenhengen påpekes. Når vi kritiserer
en rent formalistisk demokratioppfatning, betyr ikke dette avskaffing men
forbedring av det formale demokratiet. Det betyr ikke at formale retter skal
forsvinne. Det er romantisk utopisme å snakke om reelt demokrati eller
«direkte» demokrati uten et formai-rettsiig grunnlag. Kritikken av det rent
formelle demokrati betyr derimot at vi ønsker å sikre de sosiale forut
setningene for at det formale demokratiet skal fungere ifølge sin intensjon.
Og denne intensjonen - eller demokratiets «ånd» - er jo, som også Erik
Solheim er inne på, alle menneskers likeverd og like rett til å delta i
beslutninger, Den «formale» sida ved demokratiet må altså alltid være
tilstede som et fundament. I det hele tatt er ikke det sosialistiske samfunnet et
samfunn prega av mindre rettsregulering av mennskelig atferd (altså
«formaliteten)), men mer omfattende og detaljert rettsregulering som skal
sikre individene mot å bli offer for uformelle maktutøvinger av ulike slag.35
Jeg kan være med på at det har vært uklarheter i SVs demokratiforståelse.
Men det samme kafi sies om Solheims egen demokratiforståelse slik den
kommer til uttrykk i boka hans. Det samme kan sies om svært mange
«demokratiforståelser», Begrepet demokrati er som sagt et uklart, eller
kanskje rettere, omstridt begrep. En lang rekke innbyrdes motstridende
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posisjoner blir kalt - og kaller seg sjøl - demokrati. Demokrati er et honnør»
ord som alle etter hvert er tilhengere av. At demokratiet som allmenn
ideologi står over klassene, er ikke uttrykk for aimet enn at demokratiet
uttrykker en balanse mellom ulike interesser. Et kompromiss som over en
lengere historisk periode er blitt institusjonalisert i statsapparatet og som
sikrer like sivile og politiske rettigheter for individene.
Solheims påstand om «venstresidas demokratisvik» er en moralistisk
avsporing av en viktig debatt. Han blander sammen følgende to ting: på den
ene sida har vi uttrykket «demokratisvik». Dette må forståes som et forræderi
mot selve demokratiet som prinsipp. På den andre sida snakker Solheim om
at noen har uklare - eller feilaktige, illusoriske - oppfatninger av hva
demokrati er, om det faktisk er demokrati i et bestemt land (for eksempel
Kina, Sovjet eller for den saks skyld USA) eller ikke/6 Det første er en aktiv
benektelse av demokratiet som moralsk prinsipp. Det andre er en oppfatning
skapt av manglende informasjon og manglende gjennomtenkning av saken,
men ut fra et i og for seg positivt syn på demokratiet som moralsk prinsipp/
Også det siste standpunkt kan sjølsagt føre til en politisk praksis som er
feilaktig og undertrykkende, og må derfor kritiseres. Og jeg skal innrømme at
i virkelighetens verden kan det være vanskelig å skille mellom de to
holdninger. Men siden Solheim har satt debatten på spissen ved sin anklage
om demokratisvik, er det nødvendig å foreta dette begrepsmessige skillet.
Både i standpunkt og i indre organisasjon var SV (og dermed SV-eme)
ikke bare demokratisk, men trolig det mest demokratiske av de norske
partiene. Partimedleinmenes aktive og engasjerte måte å drive politikk på var
særlig tydelig på 70-tallet. Da bidro vi helt klart til ytterligere demokrati
sering av norsk politisk kultur. Seinere er vi blitt mer lik de andre partiene vi er ikke i samme grad som tidligere et dynamisk, demokratiserende
element. Det er også en side ved denne debatten, som ikke bør glemmes.
Ut fra SVs og SFs demokratiske tradisjoner er det å stemple deler av
partiet som demokratisvikere (i vage ordelag - hvem, hvor mange osv.
forblir i en tåke hos Solheim), en av de mest alvorlige anklager som vel kan
rettes mot partiets medlemmer. Dette er å miste viktige proporsjoner og
nyanser av syne. Egentlig kunne det forbigåes i stillhet, var det ikke fordi det
i dag finnes unge mennesker på venstresida som ikke opplevde verken SF
eller SV på 70-tallet. De får jo et mildt sagt merkelig inntrykk ved å lese
Solheims lettvinte refleksjoner.
Solheims bok er i det hele preget av en foruroligende tendens til å ville
løsrive seg fra historia til det partiet han sjøl leder. Jeg ser heller et behov for
å understreke den positive historiske rollen SF og SV har spilt. Vår situasjon
på 90-tallet har visse paralleller med situasjonen på 50- og begynnelsen av
60-tallet. Da som nå hadde vi et maktarrogant og høyredreid sosialdemokrati , da som nå var venstresida prega av resignasjon, passivitet og
ideologisk forvirring. Oppbruddet den gangen begynte med at det sto frem
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mennesker som hadde mot til å tale makthaverne, dvs. sosialdemokratiet
imot, som la vekk respekten for dem som mente seg å eie både
arbeiderbevegelsen og statsapparatet.

Læreprosesser i det umuliges kunst
Men det er sjølsagt også viktige forskjeller. Situasjonen er på mange måter
bedre i dag enn for 40 år siden. En nøkkel til å forstå denne forskjellen er
EU. Helt siden begynnelsen av 60-tallet har EU og Norges forhold til
europeisk integrasjon vært et helt sentralt tema i norsk politikk. De to store
EU-kampanjene er historiske milepæler som ikke bare var politiske
læreprosesser for venstresida, men for store folkegrupper. EU har derfor mer
enn noe annet spørsmål fått betydning for den norske politiske kultur og
dermed vårt politiske system. Og hva er lærdommen av EU-kampene? Først
og fremst dette avgjørende som også SF og SV har kjempet for, nemlig at det
finnes reelle valg i politikken. Det er ikke slik makthaverne nesten alltid
prøver å få oss til å tro: at det ikke finnes alternativer. Ifølge makthaverne
finnes det en mystisk nødvendighet i historia (her er det virkelig berettiget å
snakke om et deterministisk historiesyn!) som vi bare har å bøye oss for.
Også i Norge fortalte de økonomiske og politiske maktelitene dette: det er
umulig å gjøre ting annerledes enn slik de gjør dem.
Det forhold at vår nåværende statsminister i vide kretser oppfattes som
arrogant, har sin bakgrunn i dette fenomenet. Gro Harlem Brundtland har
vanskelig for å anerkjenne andre standpunkter som virkelige alternativer - en
annen politikk er ikke kun feilaktig, den er i dypere forstand meningsløs,
irrasjonell. Når folket sa nei til EU, så skyldtes dette at det
sosialdemokratiske budskapet «ikke nådde ut», dvs. en pedagogisk svikt.
Hun makter ikke å tenke tanken at budskapet faktisk nådde ut, men ble
avvist. Åt folket med andre ord gjennom en forholdvis rasjonell
diskusjonsprosess på basis av et informasjonsnivå som Norge kan være
internasjonalt bekjent av, fant ut at grunnene for å si nei var bedre enn
grunnene for å si ja.
Uten troen på at forandring er mulig, kan ikke et sosialistisk parti
eksistere. Derfor er det også alltid et kronargument fra maktelitenes side, når
alle andre argumenter er oppbrukt, at det ikke finnes alternativer. Vi hører
det stadig i den økonomiske politikken. Mens Arbeiderpartiet i det fattige
Norge på 1930-tallet målbevisst staket ut en ny økonomisk politikk og
mobiliserte folkelig støtte til dette, så er det samme Arbeiderparti i dagens
rike Norge av den mening at det ikke finnes alternativer i den økonomiske
politikken.
Og vi hørte altså nøyaktig det samme under EU-kampen. Det fantes ikke
egentlige alternativer til EU. Å stille seg utafor var irrasjonelt og en ulykke
for landet. Nettopp fordi maktelitene samlet satte alt inn på å overtale folket,
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var nei-seirene i 1972 og 1994 utrolig viktige begivenheter også rent politisk»
psykologisk. De viste at en folkelig mobilisering er mulig. EU-seieren i
1994, midt i det resignerte 1990-tallet, har direkte betydning for den
sosialistiske venstresida. Håpet om at radikale samfunnsendringer er mulig
ble fornyet. Dette var en politisk vitalisering som også fikk betydning for den
indre utviklinga av SV. Mitt hovedpoeng er dette: den vitalisering som SF og
SV betydde for norsk sosialisme (begrenset som den var til visse politiske
miljøer), bygde på den samme grunntanke som den vitalisering EU-kampene
betydde for hele den norske politiske kultur. Den grunntanken nemlig at det
alltid finnes valg og at folkelig mobilisering kan endre «utviklinga». Den er
ikke en skjebne som vi bare må godta.
Det finnes en bekvem, positivistisk ideologi som hamrer inn i oss at den
samfunnsutviklinga vi ser, er den eneste mulige. Det er sjølsagt en ideologi
som de som befinner seg vel i dette samfunnet, synes er «naturlig». På 80» og
90-tallet er dette den dominerende ideologi for et omfattende sjikt av
samfunnsvitenskapelige akademikere, en administrativ og vitenskapelig elite.
(Hans Ebbing har gitt dem navnet «statsintellektuelle».) En ideologi for
ledere, administratorer og et økende antall politikere. Men også en ideologi
for kynikere og karrierister, som ikke nødvendigvis liker kapitalismen, men
som har akseptert den som sin skjebne. Og som derfor etter hvert har trukket
seg fornemt vekk fra den politiske striden.
Jeg er uenig i vesentlige måter Erik Solheim tenker på, men når det
gjelder disse forhold kan jeg slutte meg til ting han skriver. I Den store
samtalen argumenterer han imot det syn at «vi ikke har noe valg» (s. 50). Og
lenger ut i samme bok avgrenser han seg mot den sosialdemokratiske
teknokrati-ideologien ved å si:
«Uten vyer, verdier og visjoner tørker politikken ut. Den blir rein admini
strasjon, en forlengelse av teknokratiet. I dagens Norge er dette en langt
mer aktuell fare enn å havne i den revolusjonære grøft.»39
Dette er en viktig innsikt. Jeg har bare en utfordring til Solheim. La oss også
tenke begrepet kapitalisme i dette perpektivet. La ikke SV og venstre
sosialismen - under inntrykket av Sovjets fal! og markedskreftenes triumf umerkelig gli inn i en posisjon der vi har gitt opp å overvinne kapitalismen.
Hva vi som sosialister bør si, er at de indre konfliktene i kapitalismen er så
åpenbare at det er mulig å tenke en overvinnelse av denne produksjonsmåten,
noe forøvrig også Solheim sier (s. 61-62). Overvinnelsen av kapitalismen er
ikke garantert, men det er heller ikke garantert at kapitalismen vil ha evig liv.
Sosialismen er en reell mulighet, avhengig av en politisk og moralsk
tilslutning fra et klart flertall av samfunnsmedlemmene. Analysen av den
indre kon fliktdynam i kken i systemet, kan fortelle oss noe om hvordan denne
transformasjonen kan tenkes å foregå. (Dermed er vi inne i den problematikk
som Marx begrunnet, dvs. kapitalismekritikken elier - som det heter kritikken av den politiske økonomi.)
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Jagland, Solheim og den vanskelige nasjonalismen
Tidligere i denne artikkelen har jeg påpekt sammenhengen mellom EU og det
nasjonale spørsmål. Uten et avklart forhold til det siste, er det vanskelig å
argumentere fullgodt imot det første. Arbeiderpartiet har forsøkt å utnytte
den uklarheten som har vært i SV om EU for alt det den er verdt - det er de
sjølsagt i sin fulle rett til å gjøre. Men da burde SVs ledelse være ekstra
påpasselig når så skjer.
I Thorbjørn Jagfands «Brev» kritiseres SV for å være nasjonalistisk.
Måten Erik Solheim imøtegår dette utspillet på, vitner desverre ikke om den
nødvendige påpasselighet. Av den grunn finner jeg det verdt en nærmere
analyse, fordi det gir en klar illustrasjon på svakhetene i SV-ledelsens forhold
til Arbeiderpartiet. Eksemplet henger altså nært sammen med det som er
kjernen i SVs indre konflikter.
I Ny Tids intervju med Solheim (Nr. 48, 22.12.95), refererer journalisten
Thorbjørn Jaglands kritikk av SV fra dennes «Brev». Solheim anklages der
for å ha «sviktet» som «leder av et sosialistisk parti». Og videre: «dette er
hovedgrunnen til at det er så mye uro i SV. (Merk denne rørende
bekymringen for SV!) Du har latt de bakstreverske og nasjonalistiske
kreftene få overtaket i diskusjonen. Ikke bare i ditt eget parti. Men vi ser nå
hvordan dette preger store deler av samfunnet».
Hva er det Jagland her sier? For det første at «bakstreverske og
nasjonalistiske krefter» har fått overtaket i SV. Dette er en referanse til SVs
standpunkt i kampen mot EU. Problemet med Solheims svar er at han ikke
klart og utvetydig tar avstand fra beskrivelsen av SV og SVs EU-moistand
som bakstreversk nasjonalisme. Han kunne blant annet her ha referert til sin
egen bok Den store samtalen, der han riktig påpeker at det finnes reaksjonær,
sjåvinistisk nasjonalisme og på den annen side en progressiv kamp for
nasjonal uavhengighet og sjølbestemmelse, som blant annet har prega norsk
nasjonalisme.40 I stedet for å gjøre dette, beskylder Solheim Arbeiderpartiet
for også å være nasjonalistisk, ved å referere Gros «parole» om at det er
«typisk norsk å være god». Men dermed fremstår det som om nasjonalisme
og nasjonalfølelse entydig er noe negativt. Og dermed også - indirekte - at
SVs kamp for nasjonal-statlig suverenitet i EU-kampen blir noe
problematisk.
Vi må spørre: er dette kun en glipp i et hastig intervju? {Det virker
merkelig - dette er ikke en TV-duell, han har ikke Jagland foran seg, kun en
«vennligsinnet» Ny / /'^journalist som vil gi han all mulig tid til å tenke seg
om, korrigere osv.) Eller - den andre muligheten - er det en reell usikkerhet
hos Solheim omkring dette?
Men enda verre er fortsettelsen. Nemlig at Jagland får gå fri for
beskyldningene som ligger i de to siste setningene i sitatet fra «Brev». Her
blander han behendig sammen anti-EU”standpunktet til SV og den
reaksjonære, rasistiske, ja brune nasjonalismen (og av intervjuets kontekst er
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det denne siste nasjonalismen det snakkes om). Når Jagland sier: «Ikke bare i
ditt eget parti. Men vi ser nå hvordan dette preger store deler av samfunnet»,
så kan ikke dette forståes som annet enn en påstand om at det er den samme
nasjonalismen det dreier seg om. Og hva er Solheims reaksjon på dette? Ikke
å påpeke denne vanvittige sammenblandinga, som er typisk for Jaglands
maktarrogante demagogi. Nei, han tar «Jaglands utfordring på alvor» og sier
seg «villig til å være med han i en debatt om hvordan vi hindrer fremveksten
av nasjonalistiske krefter». Dermed har Jagland - paradoksalt nok uten eget
nærvær - fått Solheim akkurat dit han ville, nemlig en stilltiende og defensiv
akseptering av Jaglands premisser for debatten om nasjonalisme.
Men disse premissene kan ikke aksepteres, da blir SVs standpunkt i EUkampen meningsløst, ja reaksjonært. Og det Solheim sjøl skriver i sin egen
bok blir feilaktig. Hva Solheim burde ha gjort var å sette denne demagogien
kraftig på plass. En betingelse for en saklig diskusjon om nasjonalisme er i
det minste at distinksjonen mellom sjåvinisme og nasjonal sjølråderett blir
tematisert, en distinksjon man utmerket kjenner til også i den sosial
demokratiske tradisjonen. Så lenge Jagland ikke vil akseptere slike
elementære utgangspunkter, så er det faktisk ikke noe grunnlag for debatt.
Dette bør vi våge å si. Slike angrep fra Arbeiderpartiet, vitner om en ideo
logisk offensiv mot et usikkert SV. Går vi ikke til mot-angrep, vil Jagland og
hans like bli oppmuntret til ytterligere demagogi, og «uroen» i SVs rekker vil
virkelig bli en realitet.
Det at vi som medlemmer av en fungerende nasjonalstat «har»
nasjonalitet, er noe objektivt og kollektivt som vi ikke kan velge å legge av
oss. Den samhørighet som det å tilhøre den samme nasjonalitet skaper - sam
hørighet med en bestemt menneskegruppe, samhørighet med et territorium har historisk vært forutsetningen for de fungerende demokratiene. Liksom
omvendt demokratiet bestyrker samhørigheten i en nasjon. Den liberale
politiske teori - med sitt utgangspunkt i det abstrakte, fritt velgende individ har alltid hatt problemer med å forstå at nasjonalitet ikke er noe vi står fritt i
forhold til. Liberaleren har vanskelig med å fatte at verden ikke er et
gigantisk supermarked der vi fritt går omkring og velger nasjonal identitet.41
Hva vi imidlertid velger, er om vi inntar en nasjonalsjåvinistisk og fiendtlig
eller en demokratisk og respekterende holdning til mennesker som ikke
tilhører vår egen nasjonalitet. Det å ha en følelse av nasjonal identitet er
dermed ikke noe som nødvendigvis ender opp i en udemokratisk
nasjonalsjåvinisme. Det er dette forhold Jagland demagogisk tilslører og
Solheim ikke makter å få tydelig frem.
Jeg er ikke av den mening at vi i tide og utide skal angripe Ap eller at vi
skal benytte enhver anledning til å «avgrense» oss. Men - når vi blir
angrepet, når partiet og dets leder faktisk blir grovt trakassert slik som i
Jaglands «Brev» - da vil det rett og slett være et svakhetstegn ikke å svare på
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en kategorisk og bestemt måte. Slik er nettopp den demokratiske politiske
kampens logikk.

Stat og sivilt samfunn - AP og SV
Det finnes ingen oppskrift på det sosialistiske samfunn. Heller ingen
garantert oppskrift på fremgang for SV. Som jeg har vært inne på, er det
ingen av «fløyene» i dagens SV som synes å ha en definitiv politisk plattform
som gir svar på de mange spørsmål som stilles. Dette faktum bør føre til
besinnelse og saklighet i det indre partiliv. En «svak» konklusjon vil likevel
være at partiet - i pakt med hva det hittil har vært - fortsatt bør definere seg
som et demokratisk sosialistisk parti. Dette er en ramme som er så vid at
ulike retninger kan finne sin plass og samtidig ikke så diffus at partiets
identitet viskes bort. Partiet kan med fordel gripe tilbake til de historiske
føringene som formet venstresosialismen i Norge. Dette er iallfall en
tradisjon man ikke trenger å skamme seg over.
Ethvert parti befinner seg i skjæringspunktet mellom stat og sivilt
samfunn. Partisystemet er på den ene sida en del av statsapparatet. En
pluralitet av partier er en nødvendig del av vårt parlamentarisk-demokratiske
system. På den annen side er partiene frivillige organisasjoner, avhengig av
enkeltmedlemmenes aktive innsats. Partiene er dermed avhengig av den
politiske aktivitet og bevissthet på det sivile samfunns nivå. SV som parti er
kjennetegnet ved at vi står det sivile samfunnet «nær». På mange måter er SV
et uttrykk for den nye vitalisering av det sivile samfunnet i etterkrigstida og
har gjort en viktig innsats som pådriver i så måte. Partiet har vært ivrig til å
uttrykke krav og behov som «grasrota» har stilt opp gjennom aksjoner,
folkelige organisasjoner osv. Særlig den komponenten som jeg ovenfor kalte
«det nye venstre» er knyttet til dette. Som nevnt har et faremoment ved dette
vært at SV ble redusert til et populistisk speilbilde av mangfoldige krav som
ulike grupper stiller. Det sivile samfunn vil nemlig aldri helt bli konfliktfritt
(heller ikke under sosialismen42). Dette er en «risiko» et venstresosialistisk
parti må leve med.
«Gevinsten» ved denne nærheten til det sivile samfunn kan på den annen
side ikke oversees. SV er i større grad enn de andre partiene blitt tilført
impulser fra særlig de nye sosiale bevegelser. Partiet har dermed også gått
foran de andre partiene og ofte vært det første som har satt nye spørsmål på
dagsordenen. (Kvinnepolitikk, distriktspolitikk, miljøpolitikk osv.) Partiet er
blitt preget av forholdsvis mange partiaktivister i lokalmiljøet. (Om enn tallet
på partiaktivister som nevnt er redusert siden 70-tallet.) Partiaktivistene har
mer enn i andre partier preget partiets politikk og skapt et rikt indre liv. Det
har vært vanskelig å lede SV med autoritære metoder - partiet fikk ord på seg
for å være temmelig «uregjerlig». Den nåværende konflikten i partiet kan til
dels oppfattes som en konflikt mellom toppledelsen og partiaktivistene.
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«Soiheim»-f]øyens politikk peker i retning av et mer normalt, «modernisert»
SV.
Sammenligner vi det som her er sagt om SV med Arbeiderpartiet, ser vi
lett kontrastene. Arbeiderpartiet er som mangeårig regjeringsparti, langt
sterkere integrert i statsapparatet enn SV. Det er det partiet som står nærmest
statsplanet og utviser sterkest statslojalitet. Arbeiderpartiet er imidlertid
utgått fra den sterkeste bevegelsen i det sivile samfunn, nemlig
arbeiderbevegelsen, og har helt opp til de seinere år vært preget av denne
historiske tradisjonen. Gjennom sitt og LOs apparat har partiet så i neste
omgang forsøkt å disiplinere arbeiderklassen. I dag er partiets funksjon ikke
å formidle krav fra det sivile samfunn til staten, men omvendt: å disiplinere
og forme det sivile samfunn ut fra den overordnede byråkratiske statsfomuft.
i og for seg er det også et politisk partis oppgave å forme, å skape konsensus.
Også å styre. Dette er også SVs mål, men ikke forming og styring for enhver
pris. Vi er nemlig ikke tilhenger av en partibasert og toppstyrt sosialisme.
Sosialismen bør derimot defineres på det sivile samfunns nivå, som fravær av
(særlig økonomiske) makt- og utbyttingsforhold i det sivile samfunn. Verken
Arbeiderpartiet eller SV (eller for den saks skyld RV) i regjeringsposisjon er
noen garanti for sosialisme. (I et system med frie valg hvor regjeringene
skifter, ville i så fall sosialismen forsvinne i det øyeblikk en «borgerlig»
regjering måtte komme til makta.) Arbeiderpartiets «statsintellektuelle» har
utviklet en naiv tro på den byråkratiske statsfomuften, og en tilsvarende
mistro til det sivile samfunns fornuft. (Samtidig brer frustrasjonen seg blant
Arbeiderpartiets medlemmer på lokalplanet som står det sivile samfunn
atskillig nærmere.)
Prinsipielt er vår kritikk av denne dyrkelsen av statsfomuft følgende: det
er ikke slik at staten er et nøytralt apparat som med objektiv innsikt regulerer
de ulike «særinteressene» som befinner seg i det sivile samfunn. Dermed er
det sjølsagt ingen grunn til å akseptere Arbeiderpartiet som den «ansvarlige»
statsmanns visdommen som megler mellom disse interessene. (Denne måten å
forstå politikk på tilhører en før-demokratisk epoke. Vi finner den blant
annet hos Hegel og i den norske embedsmannsstaten.) Den moderne
samfunnsutviklinga med sine massedemokratiske og individualistiske
tendenser har for alltid ødelagt den stabile avstanden mellom stat og sivilt
samfunn. Demokrati betyr jo nettopp at impulser fra det sivile samfunn
systematisk tillates, og at staten må bli et uttrykk for interessekamper og
konflikter i det sivile samfunn. Stat og samfunn veves mer og mer inn i
verandre.
Bak den sosialdemokratiske fiksjon om statsfomuften synes det å skjule
seg en velkjent «særinteresse», kapitalens særinteresse. Statsfomufts-ideo
logien står derved i fare for å bli en variant av kapitalens klassiske argument
om at kapitalens interesser i grunnen er identiske med samfunnets allmenninteresse.
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Skal SV ivareta sin identitet og fortsatt få vitalitet fra radikale bevegelser i
det sivile samfunn, er Arbeiderpartiet intet forbilde, men en advarsel. Dette
bør fortsatt være et viktig lærestykke til ettertanke for SV.

Noter
* Takk til Anders Todal Jenssen og Rune Skarstein for grundige kommentarer til
en tidligere artikkelversjon.
1)

Slik Erik Solheim hevder i et intervju med Klassekampen, 1.4.1995.

2)

Om SF og valget i 1961 sier Einar Gerhardsen: «De spilte dyktig og hensynsløst
på mange menneskers frykt og misnøye. Frykten for krig, for atomprøver og for
atomvåpen....Og sannsynligvis vant de stemmer på sin motstand mot norsk
medlemsskap i fellesmarkedet» (/ medgang og motgang. Erindringer 1955-65, 2.
oppi. Oslo 1972, s 122).

3)

For en analyse av 90-tallets EU vises til Vardøgers to tema-numre om EU,
henholdsvis 20/92 og 22/94. Argumentet fra ny omvendte ja-folk på norsk
venstreside vil natuligvis være at EU og situasjonen i Europa er forandret på en
slik måte at et nei i 72 ble til et ja i 94. De få på norsk venstreside som gikk over
til ja i 94, fikk sjølsagt stor mediaoppmerksomhet. Men de uttrykte primært en
stemningsendring blant venstre-intellektuelle (som imidlertid kan være av
betydning for et parti som SV), mens holdningene generelt i befolkninga var lite
endret: 80% av de som stemte både i 72 og 94, stemte det samme ved de to
anledningene. Frontene var altså stabile. Jfr. Aftenposten, 18.1.1996.

4)

Jeg har kritisert denne rene «intemasjonalistiske» nei-argumentasjonen i en
artikkel i Vardøger 22, 1994, s. 182-204.

5)

Apropos «tradisjonell marxisme» følgende merknad: Marxismen har aldri verken i sine «tradisjonelle» eller moderne varianter - vært en entydig politisk
teori. (Dens styrke ligger i analysen av den kapitalistiske samfunnsutviklinga,
spesielt den kapitalistiske økonomi og de økonomiske klassekonfliktene i
kapitalismen.) Å tro på at det finnes en «marxistisk» oppskrift på sosialistisk
politikk er en misforståelse skapt i fellesskap av marxistiske dogmatikere (for
eksempel stalinistene) og anti-marxister. Dels på grunn av det marxismen er blitt
tillagt etter Marx, dels på grunn av tvetydigheter hos Marx sjøl, er det ikke mulig
å være «marxist» uten viktige forbehold. (Sjøl gjorde jeg et forsøk på å
formulere disse tvetydighetene og forbeholdene i artikkelen «Historiske
perpektiver på marxismens utvikling», Vardøger 14, 1984, s.78-118.) Forholdet
til marxismen er ikke lenger et akutt politisk problem og bør ikke være en kilde
til intern strid i SV. Sentrale innsikter knytta til marxismens tradisjon bør
definitivt taes vare på, men mer som en klassisk arv enn som aktuelle politiske
kjøreregler. Forholdet til Marx kan uten problemer formuleres slik Erik Solheim
gjør det i sin bok: «Det er mye inspirasjon å hente hos Karl Marx« (Den store
samtalen, Oslo 1995 s. 61). I dette ligger det tross alt en anerkjennelse - og ikke
vulgær og kunnskapsløs anti-marxisme.

6)

Finn Gustavsen: «Fienden til høyre«, Ny Tid nr. 17, 5.5.95.
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7)

Se Ny Tid nr. 15, 21.4.1995, lederartikkel. I denne lederen kunne vi lese: «SVs
nyorientering er uløselig knyttet til Erik Solheim som person, slik Arbeider
partiets modernisering i første rekke er Thorbjørn Jaglands verk. Arbeiderpartiets
er kommet styrket ut av sin omstilling.» Denne sidestillinga av SVs og Aps
situasjon, med tilhørende hylling av Jagland i en tid med systematisk
høyredreining i hans parti, er mildt sagt foruroligende. Ny Tid har siden dette ble
skrevet, skiftet redaktør. Denne henvisninga er derfor ikke ment som en generell
kritikk av avisa.

8)

Karl Marx: Das Kapital Bd. I, Berlin 1968, s. 15. (Forord til 1. opplag.)

9)

En uavhengig venstreradikalisme - uavhengig både av sosialdemokratiet og de
kommunistiske partiene - synes å ha utvikla seg først etter året 1956 (med
Krustsjovs hemmelige tale, Ungarn- og Suez-invasjonene) i de vest-europeiske
land. Det britiske «nye venstre» fra denne tida, er skildret i artikkelsamlinga Out
ofApathy. Voices of the New Left 30 Years On, London 1989.

10) Se Amgeir Berg (red): Samtaler med veteraner, Oslo 1990, s. 62.
11) Jfr. Fr. Fukuyama: The End of History and the Last Man, New York 1992. Ikke
minst denne boka, med dens «evangeliske» jubel over marxismens død og den
liberale kapitalismes endelige seier, var det som fikk Jacques Derrida til å
utbryte: «Aldri tidligere i historia har horisonten vært så truet og truende for den
ting, hvis overlevelse blir feiret (nemlig alle de gamle modellene til den kapi
talistiske og liberale verden).» Se J. Derrida: Specters of Marx: the state of the
debt, the work of mourning, and the New International, New York 1994, s.52.

12) Erik Solheim: Den store samtalen, Oslo 1995, s. 61.
13) Ny Tid 48, 22J2.95.
14) Ny Tid nr. 13,31.3.95.

15) Ny Tid nr. 48, 22.12.95.
16) Etter min mening er en allmenn fordømmelse av venstresidas mangel på
fomyelsesevne malplassert og klart urimelig. Norge har en rik debattkultur - og
folk fra den politiske og intellektuelle venstresida skal ha en betydelig del av
æren for det. Hva Vardøger angår, så er sjølsagt dette tidsskriftet en svært
beskjeden del av denne debattkulturen. Ikke desto mindre er Solheims
fordømmelse underlig også med tanke på de analyser som gjennom årenes løp er
publisert i dette tidsskriftet. Vardøgers ambisjon har vært å forstå «hvordan
verden endrer seg» ved å ta opp emner som: endringer i det kapitalistiske
verdenssystem, endringer av arbeiderklassen og klasseforholdene i Norge, sosial
demokratiets endringer, teknologi- og miljøkonflikter, ideologiske endringer på
venstresida. Men Vardøgers analyser har kanskje vært for «marxistiske» til å
kunne gi innsikt i hvordan verden forandrer seg?
17) Teknokratiske ideologier har forøvrig spilt en betydelig rolle i venstresidas
historie. Vi hadde futurisme etter 1. verdenskrig, vi har hatt stalinistiske og
sosialdemokratiske teknologi-visjoner, vi har hatt en vedvarende fascinasjon for
bilismen opp til 60-tallet, for motorveier og storby planlegging. Ultramodemismen, historieløs og ensidig vendt mot fremtida, har svært ofte forent
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seg med den politiske venstresida. Særlig der denne venstresida har vært relativt
isolert fra arbeiderklassen. Som påpekt er det langt mindre tilfellet i Norge enn i
andre vestlige land. Ikke minst to EU-avstemninger dempet de
«avantgardistiske» trekkene ved venstresida og ga oss en viss folkelig
tilknytning.
18) For en kritikk av ml-bevegelsens klassiske moralisme og teoriflendtlighet se
«Bidrag til analysen av ml-bevegelsen. Erfaringer fra det indre liv», Vardøger 6,
1974.
19) Finn Gustavsen: Blåmandag?, Oslo 1991, s. 339.
20) Så vidt jeg vet, har ennå ikke partiledelsen besvart innvendingene som på dette
punktet er kommet fra Hans Ebbing og også Atle Seierstad (Seierstads artikkel
«Miljø, forbruk og fagbeveglse» sto i Ny Tid nr. 20, 26.5.95) Innvendingen kan
formuleres slik: hvilke garantier har vi for at kapitaleierenes ekstra fortjeneste
som følge av lønnsmoderasjon, ikke på sin side går til forbruk eller investeringer
som er miljøskadelige?
21) Mens 26,3% av alle mannlige sysselsatte hadde en ledende stilling, var det bare
6,1% av de kvinnelige sysselsatte som hadde lederstilling. (Tallene gjelder
1985.) Dette tilsier at kvinner er overrepresentert i den vanlige lønnstakergruppe
som står under ledelse av andre i sin arbeidssituasjon. Se Vardøger 18, 1988, s.
75-76,
22) Sitert av Karl Marx: Das Kapital Bd I, s. 319.
23) Das Kapital m. I, s.246.
24) Dette perpektivet er et hovedpoeng i min artikkel «Sosialdemokrati mellom stat
og samfunn. En teori om endring av klasser og ideologier som årsak til
Arbeiderpartiets nedgang», Vardøger 18, 1988, s. 68-115.
25) Det mest negative med utviklinga i Øst-Europa er ikke selve sammenbruddet av
et system, vi forlengst hadde tatt et kritisk oppgjør med. Det mest negative var de
høyreorienterte reaksjonene i folkemassene som dette sammenbruddet fremkalte.
Sjøl om disse høyreorienterte reaksjonene er blitt svekket i de siste åra (jfr.
valgresultatene i en rekke land), så er det ennå langt igjen til en slagkraftig
demokratisk sosialisme i Øst-Europa, Helt avgjørende for den videre utviklinga
vil det være at fagbevegelsen blir en effektiv kraft i forsvaret av arbeidernes
elementære interesser. Hittil har ikke fagbevegelsen vært sterk nok til å hindre
kraftige levestandardssenkninger i arbeiderklassen.
26) Det vestlige land hvor vi kanskje burde ha forventet de mest markante
endringene, nemlig Tyskland, viser tvert imot en overraskende stabilitet i
veigeroppslutning og politisk-ideologiske frontlinjer.
27) Ifølge Jack Beatty: «Wages Matter Most», The Atlantic Monthly, March 1996,
s.l 18. Til og med det republikanske establishments presidentkandidat, Bob Dole,
kan vedgå: «Storselskapenes profitter setter nye rekorder og det gjør også
selskapenes oppsigelser... Obligasjonsmarkedet har avsluttet et fantastisk år. Men
gjennomsnittlig reell timelønn er 5% lavere enn den var for 10 år siden» {The
New York Times, 14.2.1996).
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28) Tallene fra Wall Street Journal, 8.2.1994.
29) Eiendommelig nok sier ikke Solheim at demokrati og sosialisme hører sammen
men: «demokratiet og venstreidealene hører sammen» {Den store samtalen,
s.58). Det virker som det er viktig for Solheim å unngå bruk av ordet sosialisme i
enhver positiv sammenheng.
30) Se Den store samtalen s. 54-55. Jfr.: «Beslutninger kan godt være formelt demo**
kratiske, uten å være det reellt.» (s. 55)
31) Jeg har argumentert mer detaljert langs disse linjer i «Frihet, orden og sosialisme.
Merknader til Arbeiderpartiets ’frihetskampanje’», Vardøger 18, 1988 s. 200227.
32) Jfr. John Dunn: Western Political Theory in the Face of the Future, Cambridge
1993 s. 24.
33) Jfr. D.Rueschemeyer, E. Huber Stephens & J. Stephens: Capitalist Development
and Democracy, Chicago 1992. Denne boka anbefales i forbindelse med den
videre demokratidebatt på venstresida. Den gjennomgår et omfattende historisk
materiale fra alle vest-europeiske land, alle nord- og latinamerikanske land, samt
Australia og New Zeeland for å undersøke forholdet mellom de ulike variantene
av kapitalistiske klassesamfunn og demokratiutvikling.
34) ibid., s. 271.
35) Når Marx - i Kritikk av Gotha programmet - snakker om at kommunismens
første fase (-sosialismen), vil være et samfunn prega av den borgerlige, like rett
for å regulere fordeling av arbeidsutbyttet ut fra arbeidstid (altså et rettferdig
lønningssystem), så innebærer dette et samfunn av detaljert rettsregulering. (Se
Marx-Engels- Werke Bd. 19, Berlin 1969, s. 20-21.) Hvorvidt det fra denne til
stand, så vil være mulig å skape et samfunn, helt uten rettregler («fra enhver etter
evne, til enhver etter behov»), er for oss i dag minst like tvilsomt som det var for
Marx.
36) Jfr. Den store samtalen, s 56: «Deler av venstresida» har hatt «et uklart, og
delvis svikefullt, forhold til demokratiet» (Min uthevning). Her nevner altså
Solheim uklart og svikefullt forhold i samme åndedrag - uten å se den viktige
forskjellen mellom de to.
37) I forbifarten nevner jeg at dette henger sammen med debatten om kommunisme
og fascisme og Solheims likestilling mellom anti-fascisme og anti-kommunisme.
Dersom Solheim tok sin egen påstand alvorlig, måtte det føre til forslag om å
forby kommunistiske organisasjoner - i Norge NKP og AKP - på like fot med at
åpenlyst fascistiske og nazistiske organisasjoner er forbudt. Fascismen var som
ideologi prinsipielt ikke-demokratisk og motstander av alles like rettigheter.
Kommunismen er som ideologi universalistisk med en visjon om et klasseløst
samfunn uten undertrykking. Sovjetsystemet var som samfunn alltid i åpenlys
motsetning til denne ideologien. Stalin innførte ikke bare enorme lønns
forskjeller, men bekjempet også offisiellt «likhetsmakeriet» i den kommunistiske
tradisjonen. Mens Hitlers Tyskland langt på vei var en realisering av nazismens
ideologi. Ideologisk sett var Nazi-Tyskland langt mer konsolidert enn Sovjet
systemet. Innafor dette systemet fantes det hele tiden, side om side med terror og
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undertrykkelse, humanistiske og kritiske tendenser. Til slutt kom disse kritiske
tendensene til makta (Gorbatsjov) og aksepterte systemets fredelige sjølmord
(om enn motvillig). Det er vanskelig å tenke seg noe lignende i et fascistisk
system. Det er ingen grunn til å skjønnmale Sovjetsystemet. Likevel er det verdt
å merke seg disse forskjellene. De bidrar til å forklare hvorfor store deler av
arbeiderbevegelsen (også sosialdemokratiet) i en lang periode hadde et sympatisk
forhold til Sovjetunionen. Sympatien skyldtes ikke at man var prinsipielt
tilhenger av diktatur, men en illusorisk tro på at Sovjetsamfunnet beveget seg
mot et klasseløst samfunn.
38) Jeg har analysert Arbeiderpartiets utvikling i «Sosialdemokrati mellom stat og
samfunn», Vardøger 18, 1988, s. 68-115. Min påstand var at også
Arbeiderpartiet til en viss grad dreide til venstre på 70-tallet under inntrykket av
radikale bevegelser i det sivile samfunn, spesiellt EU-kampen i 1972. 50-tallet og
mesteparten av 80- og 90-åra er derimot perioder med lite press fra sosiale og
politiske venstrebevegelser. Arbeiderpartiets gamle maktarroganse er derfor
tilbake for fullt.
39) Den store samtalen, s. 63, min uthevning.
40) Den store samtalen, s. 145-47.
41) En god og detaljert kritikk av liberalismens forhold til nasjonalisme og
nasjonalitet finnes i David Miller: On Nationality, Oxford 1995, særlig s. 19395.
42) Sosialismen vil på mange måter være et konfliktfylt samfunn. Det finnes nemlig
en rekke konflikter som ikke vil være knytta til kapitaieiendommens dominans,
for eksempel konflikten mellom samfunnets totale investeringsbehov, især i
offentlig sektor, og individenes umiddelbare konsumbehov (noe alt Marx
påpekte i sin Kritikk av Gotha-programmet). Videre miljøkonflikter, konflikter
mellom ulike yrkesgrupper. For ikke å snakke om ungdomskonflikter, konflikter
knytta til familie, seksualitet, abort, pomografi osv. Slike konflikter kan bare
løses gjennom den demokratiske metode. Mange av disse spørsmålene vil aldri
få noe sosialistisk «fasitsvar». Når konflikter av denne type alt i dagens
offentlighet har økt i betydning, er det bare en foregripelse av det mangfoldige
politisk-offentlige livet under sosialismen. (På grunn av. plassmangel kunne ikke
disse poengene utarbeides videre i denne artikkelen.)
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OM BIDRAGSYTERNE

Per Maurseth var fra starten av med i kretsen rundt den sosialistiske ukeavisa
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