Einar Braathen
INNLEDNING – EUROPEISK VENSTRESIDE MELLOM
KRISE OG FORNYELSE
Dette nummeret av Vardøger inneholder ulike bidrag til forståelsen av
europeisk venstreside og den utvikling den er inne i. Nummeret analyserer og
drøfter venstresidens utfordringer.
Det er grunnlag for å si at venstresiden har gjennomgått en langvarig og
dyp krise, særlig i årene etter kommunismens sammenbrudd. Kraften som har
holdt den oppe – en organisert og sterk arbeiderklasse, radikale visjoner om
et annet (sosialistisk) samfunn – er sterkt svekket på grunn av nyliberalistenes økonomiske, sosiale og ideologiske offensiver (se Vardøger 36, 2016,
«Det liberale hegemoni og arbeiderbevegelsens offensiv»). De sosialdemokratiske partiene opplever sviktende oppslutning og har etter manges
mening fjernet seg fra sine sosiale og ideologiske røtter. De gamle partiene
lengre til venstre evner i liten grad å samarbeide, vokse og bygge opp en ny
og sterk venstreside.
Men det er viktige unntak. Venstresiden ble både sterkere og mer radikal i
noen av de landene som ble hardest rammet av finanskrise og innstrammingspolitikk fra 2008 av. Det foregikk en fornyelse ved at til dels nye partier tok
over rollen som det ledende venstrepartiet (Hellas, Irland) eller maktet å
utfordre sosialdemokratiet politisk og ideologisk (Spania, Portugal). En
lignende fornyelsesprosess skjedde i Frankrike (Mélenchons bevegelse) men
uten at venstresiden samlet ble sterkere, og tilsynelatende uten varig effekt.
Indre fornyelse med utgangspunkt i dets radikale venstrefløy kan observeres
innenfor flere sosialdemokratiske partier. Størst suksess har slik fornyelse
foreløpig hatt i Storbritannia (Corbyns Labour).
Norsk venstreside står i et nært historisk og ideologisk slektskapsforhold
til europeisk venstreside, og dette alene er en tilstrekkelig begrunnelse for å
lage et temanummer om europeisk venstreside. Selv om norsk venstreside
ikke har vært rammet av nasjonale kriser eller indre partikriser slik vi har sett
andre steder, er det viktig å kjenne erfaringene fra andre land. I tillegg
kommer at venstresiden alltid har vært internasjonalt orientert og gitt
solidarisk støtte til kampen mot kapitalisme og imperialisme i andre land.
Men hvorfor avgrenser vi oss til Europa, hvordan bør vi definere
«venstreside», og hvilke utviklingstendenser og utfordringer fokuserer vi på?
Hvorfor Europa?
Begrepet «venstreside» dukket opp under den franske revolusjonen som en
betegnelse på de mest radikale elementene som satt «til venstre» i
nasjonalforsamlinga. Derfra spredde begrepet seg til resten av Europa og,
1

gjennom kolonisystemet, til resten av verden. Partier og bevegelser med en
viss likhet med europeisk venstreside finnes i Australia, i New Zeeland, i
Sør-Afrika, i hele Latin-Amerika, og til dels i Nord-Amerika. I USA ser vi et
bemerkelsesverdig oppsving for sosialistiske grupper og politikere i den
framgangsrike bevegelsen rundt Bernie Sanders. Men historien og den
aktuelle konteksten i de ulike verdenshjørnene landene er såpass innfløkt og
annenledes at det ville sprenge rammen for et Vardøger-nummer å ta for seg
den globale venstresiden.
Europeisk venstreside er uansett unik med sin lange historie, sin vedvarende styrke og sitt mangfold bunnet i en lang rekke nasjonalstater.
Verdenskrigene, den russiske revolusjonen, stalinisme, fascisme og den kalde
krigen krig har skapt splittelser men også en felles erfaringsbakgrunn.
Sammenliknet med andre kontinenter, har store deler av Europa fortsatt en
relativt godt organisert arbeiderklasse, velutbygd velferdsstat, og ikke minst
venstrepartier med lange tradisjoner i å påvirke nasjonal politikk grunnet
sterk representasjon i parlamentet og regjeringsmakt. Fagbevegelsen har hatt
nære bånd til venstresidens partier og spilt en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Kontrasten til USA er sterk på alle disse punktene. I USA har
det aldri vært et sosialdemokratisk parti med arbeiderforankring.
De siste hundre årene har partier også til venstre for sosialdemokratiet
vært viktige i Europa, først kommunistpartiene, deretter fra 1960-tallet det
såkalte «nye venstre». Kommunistpartiene har vært spesielt sterke i middelhavslandene – i Frankrike, Italia, Jugoslavia, Hellas og Spania var de
avgjørende i frigjøringskampen mot fascismen. I mange europeiske land har
de blitt «reformerte» og/eller dannet noe av basisen for partier innenfor «det
nye venstre» slik vi har sett i Skandinavia. Opposisjonelle venstreradikale
strømninger har både utfordret og påvirket det dominerende venstrepartiet.
Dette har skjedd gjennom innflytelse i fagbevegelsen og andre folkelige
bevegelser, gjennom rivalisering i valg, og gjennom samarbeid med dem i
nasjonalforsamling, i regjering eller på lavere styringsnivåer mellom valgene.
Men kanskje den viktigste grunnen i dag til å studere venstresiden i
Europa, atskilt fra andre verdensdeler, er EU. Kontinentet er siden 1980-tallet
blitt stegvis samlet i det som i realiteten er en forbundsstat. Den europeiske
union (EU) bygger på traktatfestet nyliberalisme. EU setter avgjørende
rammer og griper direkte inn i den økonomiske, sosiale og etterhvert også
politiske utviklingen ikke bare i sine medlemsstater, men også i Norge. «Det
europeiske spørsmålet» samler oppmerksomheten, men splitter kreftene på
venstresiden. Flere av artikkelforfatterne leverer skarp kritikk av EU – bl.a.
Wolfgang Streeck i sitt oppgjør med den nyliberale kapitalismen. I flere av
artiklene fremgår det at ikke bare de sosialdemokratiske partiene, men også
mange av de mer radikale venstrekreftene, er overstrømmende positive til
EU. Et stort – og mange vil hevde unødvendig – Brexit-problem herjer med
Corbyns Labour som et resultat av dette. Venstresidens forhold til EU er et
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tema hvor vi fra norsk side har klare blikk, kunnskap og erfaringer å bidra
med i europeisk sammenheng, gitt den sterke nei-bevegelsen i Norge i 1972,
1994 og fram til idag. Dette demonstreres først og fremst i artikkelen til
Asbjørn Wahl, men også av Idar Helle og Hans Ebbing.
I praksis avgrenser dette nummeret seg til det «Europa» som ikke har
vært underlagt «kommunistisk» styre. Øst-Europa har delvis importert det
vesteuropeiske juridiske og politiske systemet etter murens fall, men er
likevel svært annerledes enn resten av Europa hva angår det sivile samfunn
og partisystemet. Vi har et særlig fokus på Vest-Europa, som i dag dominerer
det øvrige Europa gjennom EU og økonomisk overmakt. Vi har også et visst
fokus på periferien i Sør-Europa. Tre land peker seg ut: det tidligere «VestTyskland» som er maktsenteret for de største og mest ekspanderende
kapitalistiske sektorene på kontinentet, Storbritannia som også med Brexit
spiller en viktig rolle i europeisk politikk, samt den fordums gloriøse
kolonimakten Frankrike. Hvordan disse imperialistmaktene (og EU) vil te seg
overfor resten av verden, vil formodentlig behandles i kommende numre.
Her følger vi i stedet opp Vardøger 34 (2013), «Europas krise – krisas
Europa», som fokuserte på EUs utvikling og «indre» krisepolitikk. Samtlige
artikler i dette Vardøger 38 går inn på parti- og annen politisk utvikling i
kjølvannet av den europeiske nyliberalismens kriser.
Hvem tilhører «venstresiden»?
Vi har ovenfor vist til noen historiske erfaringer og krefter som har bidratt til
å danne venstresiden i Europa. Men hvordan definere «venstreside»
ideologisk? Kort sagt så har venstresidens klassiske fokus vært fattigfolk og
arbeiderbefolkningens levekår. I tillegg har dets gjennomgående tema alltid
vært, slik Arne Overrein påpeker i sin artikkel, «radikal politisk likhet og
sosial rettferdighet, altså ideen om reelt demokrati og en eller annen form for
sosialisme». Vi foreslår å skille mellom den radikale venstreside (partier til
venstre for sosialdemokratiet med en uttrykkelig anti-kapitalistisk profil) og
den utvidede venstreside (partier med tilknytning til arbeiderbevegelsen, som
definerer seg «til venstre» og som forsvarer velferdsordningene, faglige og
andre rettigheter).
Tilhører de sosialdemokratiske partier i dag (den utvidede) venstresiden?
Dette spørsmålet kan bare besvares gjennom empirisk undersøkelse av hvert
parti. Mange vil si seg enig med Overrein i at «begrepet venstreside blir
meningsløst dersom vi skal regne (…) partier som slutter opp om USAs
krigspolitikk eller en nyliberal økonomisk politikk, som venstreside».
Vi har dessverre ikke en egen artikkel om de grønne partiene i dette
nummeret. Men det synes å være klart at storparten de grønne partiene i
praksis hører til den utvidede venstresida, selv om de definerer seg som
stående utenfor «blokkene». Klima- og miljøbevegelsene reiser spørsmål som
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behandles i artikkelen til Ekeland og Braathen, men disse spørsmålenes
strategiske betydning for hvem som søker tilhørighet til venstresiden bør stå
mer sentralt framover. Det samme gjelder spørsmål knyttet til feminisme,
LHBT og annen såkalt «identitetspolitikk». Mens de aller fleste venstrepartier av i dag er svært opptatt av disse spørsmålene, vil det være av mer
strategisk interesse å gjenreise klasseperspektivene, integrere klima- og
miljøkampene i et anti-kapitalistisk samfunnsprosjekt, og gjøre minoriteters
rettigheter til en kamp for radikal politisk likhet og utvidet demokrati. Med
en åpen og solidarisk tilnærming kan venstresiden muligens omfatte stadig
nye aktivist- og velgergrupper.
Hvor går sosialdemokratiet?
Noen sosialdemokratiske partier tilhører venstresiden, andre ikke. Men som
oftest er bildet langt mer komplisert. De fleste sosialdemokratiske partiene i
Europa er i praksis koalisjoner med stor indre uenighet. Av tradisjon og på
festdager er partiet en del av venstresiden, i den politiske hverdagen er det
nyliberalt og del av USAs krigskoalisjon. Partiet kan den ene dagen forsvare
faglige rettigheter, den andre dagen nyliberale pensjonsreformer. Ofte er det
utkrystallisert klare høyre- og venstrefløyer. Spørsmålet i den konkrete
empiriske analysen er om en bestemt fløy har et stabilt overtak i partiet, om
partiet har et klart politisk prosjekt, og om det fører landet i en bestemt
retning når det har regjeringsmakt.
Göran Therborn og Ingo Schmidt analyserer hvordan noen av Europas
viktigste sosialdemokratiske partier forlot venstresiden. Både i Storbritannia
(New Labour), Tyskland (Die Neue Mitte) og i Frankrike brakte de sosialdemokratiske partiene sine land dypt inn i den nyliberale strømmen
(Schmidt). Det samme skjedde i bastionen for den moderne velferdsstaten,
Sverige (Therborn). Den naturlige konsekvensen av en slik kurs er å regjere i
formell eller uformell koalisjon med høyrepartier, borgerskap og internasjonal storfinans. Når dette medfører total splittelse og desimering av
partiet («pasokifisering»), slik som i Frankrike, er partiets høyrefløy villig til
å stifte et nytt parti, vinne i valg med støtte fra den «liberale» middelklassen
og storfinansen, og styre på autoritært vis. Emmanuel Macrons Frankrike er
en levende dystopi, slik Idar Helle beskriver det.
Schmidt innrømmer at Labour har gjort helomvending under Corbyn og
blitt venstresosialdemokratisk. Hilary Wainwright skildrer et Labour som
ikke bare går til venstre, men som fremmer anti-kapitalistiske reformer. Dette
i sterk allianse med de radikale delene av fagbevegelsen og 40.000 unge
aktivister i Momentum. Utifra vår definisjon tilhører Corbyns Labour «den
radikale venstreside».
De fleste sosialdemokratiske partiene plasserer seg langt fra disse ytterpunktene. Men fordi samfunnene de siste tiårene er blitt mer klassemessig og
politisk polariserte, er sosialdemokratene nødt til å søke støtte fra andre
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venstrepartier (inklusive de grønne) for å kunne danne regjering. Taktikken
varierer mellom å regjere i koalisjon med én eller flere av disse partiene, som
i byrådet i Oslo etter 2015 og i Danmark etter valgene i juni 2019, eller
gjennom formelle avtaler med venstrepartier i nasjonalforsamlingen, som i
Portugal etter 2015. «Politikk er å ville», ifølge Oluf Palme, men det synes
som at mange sosialdemokratiske partier ikke lenger har en klar politisk vilje,
bare en maktvilje. Dette gjør at andre venstrepartier i større grad kan styre
sosialdemokratenes politiske kurs hvis de utnytter sin styrke klokt gjennom
en klar strategi i regjeringsspørsmålet (se artikkelen til Ekeland og Braathen).
Men dette kan også bety at partiene til venstre for de «gamle» sosialdemokratene i praksis blir de «nye» sosialdemokratene. Det ideologiske og
stemmemessige forfallet til de sosialdemokratiske partiene, sammen med den
sosiale nøden, kan både friste og tvinge den radikale venstresiden til å fylle
en ledig og dominerende plass innenfor sitt lands «utvidede venstreside».
Dette har helt klart skjedd med Syriza i Hellas (se Braathens artikkel om SørEuropa). Dersom de radikale venstrepartiene svekker demokratiet internt,
visker ut sin anti-kapitalistiske profil og ikke lenger arbeider med å utvikle en
ny samfunnsorden, representerer de i beste fall et «venstresosialdemokratisk»
prosjekt. Asbjørn Wahl går i sin artikkel kritisk igjennom de aller fleste
partier og allianser på den «radikale venstresiden» i Europa. Han framhever
manglende vilje og evne til å mobilisere arbeiderklassen, svake analyser av
EU-systemet og fravær av troverdig strategi for å gå ut av euroen. Dette gir
større spillerom til «høyrepopulistiske» partier som gjør kampen mot Brüssel
og euroen, og ikke kun innvandringen, til fanesaker for å lindre den sosiale
nøden i sine land.
«Populisme» – noe som kan fornye den radikale venstresiden?
«Skismaet mellom dem som kaller de andre ‘populister’ og dem som
betegnes slik, er i dag den dominante politiske konfliktlinjen i finanskapitalismens krisesamfunn», skriver Wolfgang Streeck i sin artikkel. Fra hver sin
faglige og geografiske kant går Chantal Mouffe og Streeck til frontalangrep
på det «anti-populistiske hysteriet» (Mouffe). For begge er hovedproblemet
den nyliberale globale finanskapitalismen. Denne har skapt enorme inntektsog maktforskjeller – «en prekarisering» så vel som «en oligarkisering» av de
europeiske samfunnene» (Mouffe) – og undergravd demokrati og folkelig
suverenitet.
Populisme er en høyst velkommen reaksjon mot denne utviklingen. Ifølge
Mouffe er populisme verken en ideologi, et spesielt program eller et politisk
styresett. Populisme er bare en måte å drive politikk på: «å etablere en
politisk grense som skiller samfunnet i to leire, hvor ‘underdog’ blir
mobilisert mot ‘de som har makten’.» Slik bygges det opp et demos, et folk
som er grunnleggende for demokratiet. Populistiske bevegelser lover å gi
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tilbake til folk den makten som er blitt beslaglagt av eliten, og å forsvare dem
mot globaliseringen. Mouffe fremholder at det finnes minst to alternativer:
autoritær høyrepopulisme (jfr. Marine le Pen) og progressiv venstrepopulisme (jfr. Jean-Luc Mélenchon). Den siste har en breiere oppfatning av
det nasjonale «vi», som inkluderer immigranter, miljøbevegelse og LHBT
grupper, og definerer «de andre» som de kreftene som arbeider for sosial
ulikhet. Overrein og Braathen diskuterer i sine respektive artikler populisme
ut ifra Mouffes perspektiv. Overrein advarer mot å tolke høyrepopulismen
som et tegn på en økende fascistisk trussel mot samfunnet. Braathen ser på
populisme som en metode som kan styrke venstresiden i kampen for et
sosialistisk hegemoni.
Streeck har en mindre idealistisk tilnærming til det som Mouffe kaller det
«populistiske momentum». Han plasserer det populistiske opprøret – folkets
eller «de tilbaketrengtes» tilbakekomst – i en kontekst han med Antonio
Gramsci kaller interregnum. Det er en periode av ubestemt varighet der den
gamle orden allerede har brutt sammen, men en ny ennå ikke kan oppstå.
(Den gamle nyliberale orden brøt sammen under «de populistiske barbarenes
stormangrep»). Streeck skriver på slutten av artikkelen i dette nummeret:
«I et interregnums vesen ligger at det er uvisst hvordan den orden som vil
bli frambrakt, vil se ut. Gramsci skriver at inntil den nye orden finnes, må
man ‘regne med patologiske fenomener av de mest forskjellige slag’.»
Pessimisme vs. optimisme
Gramsci mente at marxister i mørke stunder måtte kombinere «tankens
pessimisme» med «viljens optimisme». Dette er hva bidragsyterne i dette
nummeret gjør. Det synes likevel som at pessimisme på vegne av europeisk
venstreside setter tonen i et flertall av artiklene. Dette gjelder ikke bare de
som omhandler sosialdemokratiets utsikter og muligheter til å fornye venstresiden (Therborn, Schmidt, Ebbing), men også bidrag som ser på sosiale
protetstbevegelser (Helle) og de radikale venstrepartiene (Wahl).
Optimismen, som vektlegger viljens positive kraft, er mer framtredende i
artiklene om Corbyns Labour (Wainwright), populismen (Mouffe) og den
radikale venstresidens regjeringsstrategi (Ekeland og Braathen). En noe
blandet og åpen mellomposisjon kan spores i den historiske gjennomgangen
av europeisk venstreside med vekt på sivilsamfunnets betydning (Overrein),
«de fortrengtes tilbakekomst» (Streeck) og de nye venstrepartiene i SørEuropa (Braathen). Men kan dagens venstreside være i stand til å utvikle en
ny samfunnsorden som sikrer for eksempel klima, likhet og reelt demokrati?
Vardøgers lesere inviteres hermed til å realisere viljens optimisme.
November 2019
(Denne artikkelen er ikke fagfellevurdert)
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Arne Overrein
EUROPEISK VENSTRESIDE – PARTIER, SOSIALE
BEVEGELSER, SIVILT SAMFUNN1

Den europeiske venstreside
Hva skal vi mene med uttrykket europeisk venstreside? Venstresida i Europa
har en forhistorie som strekker seg tilbake til den engelske og franske
revolusjon, ja helt tilbake til reformasjonen på 1500-tallet med sine radikale
likhetsideer basert på kristen tradisjon. Det vanlige er likevel å snakke om
venstresida som del av de moderne partisystemene som utviklet seg omtrent
fra midten av det 19. århundre og framover. Det politiske innholdet i denne
venstresida har skiftet i takt med at nye saksområder har dukket opp og
kampterrenget har vekslet. Et gjennomgående tema har alltid vært radikal
politisk likhet og sosial rettferdighet, altså ideen om reelt demokrati og en eller
annen form for sosialisme. Uttrykket sosialdemokrati var jo opprinnelig ment
å dekke nettopp dette doble innholdet, sjøl om dagens sosialdemokrati er lite
opptatt av dette.
Fra siste del av det 19. århundre ble en rekke sosialdemokratiske partier
dannet i Europa. De oppsto i nær kontakt med datidas mest markante sosiale
bevegelse: arbeiderbevegelsen. Ofte var de sosialdemokratiske partiene en
direkte videreføring av fagorganisasjonene som ble dannet. Særlig skjedde
dette i perioder med industriell ekspansjon og med tilsvarende gunstige vilkår
for organisering av fagforeninger, noe som var situasjonen i mange europeiske
land i perioden 1848 til begynnelsen av 1920-tallet. Det var ikke tilfeldig at det
oppsto sterke sosialdemokratiske partier under den industrielle høykonjunkturen før første verdenskrig i land som Tyskland og de skandinaviske land.
Årene omkring 1920 innevarslet i denne sammenheng et vendepunkt. Mange
europeiske land opplevde en økonomisk nedgang og deretter en langvarig
stagnasjonsfase som i en del land (Storbritannia og Norge bl.a.) ikke ble
overvunnet før den neste internasjonale krisa satte inn i 1929. Mellomkrigstidas stagnasjon innebar en overgang til en mer defensiv kampsituasjon for
venstresida, med kronisk arbeidsløshet, nedgang i faglig organisering og
partisplittelser.2 Den oppløsning av de opprinnelig meget tette bånd mellom
sosialdemokrati og klassisk (industriell) arbeiderklasse som i de siste tiårene
har framstått i all tydelighet, tok sin begynnelse for nesten hundre år siden,
under mellomkrigstidas stagnasjon, for så å fortsette gjennom hele etterkrigstida.
Hører de sosialdemokratiske partiene i vår tid fortsatt til venstresida? 3
Begrepet venstreside blir meningsløst dersom vi skal regne sosialistiske eller
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sosialdemokratiske partier som slutter opp om USAs krigspolitikk eller en
nyliberal økonomisk politikk, som venstreside. Ett eksempel er det britiske
Labour under Tony Blairs ledelse. På den andre siden er det et faktum at mange
sosialdemokratiske/sosialistiske partier over lang tid har vært preget av
fraksjonskamper mellom en venstre- og høyreside. Også her er det britiske
Labour et sentralt eksempel, slik striden omkring Jeremy Corbyns lederskap i
dag viser.
Mange av dagens venstresidepartier i Europa oppsto som en splittelse ut fra
et sosialdemokratisk parti. Dette har vært splittelser oppstått som følge av
høyredreininger i de sosialdemokratiske partiene over en lang historisk
periode. Men, i takt med at hele samfunnet har opplevd en høyredreining som
følge av nyliberalismens offensiv, som også har rettet seg mot sosialdemokratiet, har den sosialdemokratiske storhetstida fra 1930-tallet og opp til 1970tallet framstått i et mer positivt lys. Mye av venstresidas politikk i dag handler
om forsvar for velferdsstaten som ble bygd opp i denne storhetsperioden.
Partiene på ytterste venstre har derfor i økende grad dempet kritikken og søkt
samarbeid med sosialdemokratiet. Det er videre et faktum at det stadig dukker
opp opposisjonsgrupper også til venstre i de sosialdemokratiske partiene. Disse
opposisjonsgruppene må regnes som del av venstresida. De inntar noenlunde
de samme standpunktene som vi i dag finner i ytrevenstre-partiene.
På denne bakgrunnen vil jeg skille mellom den radikale venstreside (partier
til venstre for sosialdemokratiet med en uttrykkelig anti-kapitalistisk profil) og
den utvidede venstreside (partier med tilknytning til arbeiderbevegelsen, som
definerer seg «til venstre» og som forsvarer velferdsordningene, faglige og
andre rettigheter). Et parti som britiske Labour under Corbyns ledelse, og med
et sterkt innslag av radikale aktivister, må åpenbart regnes til venstresida eller
det vi her kaller utvidet venstreside. Betydelige deler av de sosialdemokratiske
partiene hører til den utvidede venstresida. Også en god del av de grønne
partiene hører i praksis med til denne utvidede venstresida, sjøl om de definerer
seg som stående utafor «blokkene». På den andre sida må sosialistiske partier
som SV og Rødt i Norge, Vänsterpartiet i Sverige, Die Linke i Tyskland,
Podemos i Spania regnes til den radikale venstresida.
Det er krevende å bestemme nøyaktig hva man skal legge i uttrykket
«venstreside». Ordet «arbeiderbevegelse» henviser i det minste til et empirisk
fenomen i den politisk-sosiale verden. «Venstreside» er i seg sjøl innholdsløst,
opprinnelig kun en betegnelse på de mest radikale elementene under den
franske revolusjon som satt «til venstre» i nasjonalforsamlinga. Men innholdet
i den politikken som disse «mest radikale elementene» til enhver tid har ført,
samt også omfanget og styrken til disse elementene, har jo skiftet betraktelig i
de 230 årene som er gått siden den store revolusjonen. Vi skal ikke bruke for
mye energi på dette problemet, men – som alt nevnt – det gir en viss pekepinn
å si at venstresida er anti-kapitalistisk og for radikalt demokrati og sosial
rettferdighet.
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Mellom stat og sivilt samfunn – politiske partier
Erobring av politisk makt er et nødvendig middel – målet har alltid vært grunnleggende samfunnsendringer. Dette trivielle standpunktet, som venstresidepartiene alltid har uttrykt, skjuler et kompleks av problemer. Både om hva som
skal forandres og på hvilken måte forandring skal (eller kan) skje. Diskusjonen
om dette er omfattende og kan her kun berøres.
Dersom vi bare ser på parti og organisasjonsnivået vil de fleste finne grunn
til pessimisme. Vi er langt unna erobring av politisk makt. Både sosialdemokratiske partier og partiene til venstre for sosialdemokratiet har opplevd
til dels dramatisk tilbakegang over en årrekke. Når det likevel, etter min
mening, er rom for en betinget optimisme, skyldes det mer den samfunnsmessige utviklinga, at det i samfunnet er et så sterkt potensiale av motstand og
opprørsånd at det setter grenser for hvor langt det er mulig å gjennomføre
nyliberale reformer og hvor mye sosiale ulikheter kan øke. En premiss som
underbygger dette synet, er at nyliberalismen, sjøl om nettopp venstresida
ustanselig har snakket om dens dominans de siste tiårene, ikke på avgjørende
vis har brutt ned arbeiderklassens kampkraft og heller ikke dramatisk redusert
dens levestandard, sjøl om enkeltgrupper innen arbeiderklassen har hatt levestandardnedgang. (Situasjonen for USAs arbeiderklasse er så måte annerledes.) Heller ikke har nyliberalismen på det velgermessige plan greid å
mobilisere oppslutning. Vi kan rett og slett ikke kalle nyliberalismen den
herskende eller dominerende ideologi i samfunnet, den er kun herskende innen
«den politiske klassen» (også kalt det ekstreme sentrum, hvor også enkelte
sosialdemokratiske partier befinner seg). I samfunnet i det store og hele er den
herskende ideologi – om vi kan bruke et slikt uttrykk – en diffus blanding av
humanisme, liberalisme og sosialdemokratisme, ispedd det vi kan kalle
hedonistisk individualisme. Det som her er sagt gjelder muligens sterkere i de
nordiske land enn ellers i Europa, men tendensen er overalt til stede.
Det avgjørende er trykket fra det sivile samfunn mot hele det politiske
systemet, et trykk som blant annet formidles gjennom de politiske partiene.
Den moderne europeiske stat er riktignok en sterk stat med en iboende tendens
til å være allesteds nærværende og til å kontrollere samfunnet. Men den er ikke
en allmektig boa constrictor, slik Marx en gang omtalte staten (i forarbeidene
til Borgerkrigen i Frankrike4), som er i ferd med å kvele all vitalitet i det sivile
samfunn. Samfunnet er formidlet med staten og virker inn på staten. Under
massedemokratiets vilkår er det vanskelig for staten og for de politiske partiene
å unndra seg dette trykket. Vel og merke så lenge det ikke er alvorlig sosiale
og ideologiske splittelser (etniske, religiøse o.l.), som går gjennom det sivile
samfunn. Den relative homogeniteten som preger store deler av den europeiske
arbeiderklassen en viktig positiv faktor for å opprettholde dette trykket.
Svekkelsen av aktivisme og entusiasme på venstresida, inklusive i sosial
demokratiet, var en langvarig prosess som skjedde før nyliberalismens
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gjennombrudd på 80-tallet. Avpolitiseringen av arbeiderklassen og svekket
organisasjonsaktivitet var mer et «overskuddsfenomen», et resultat av sosialdemokratiets suksess etter andre verdenskrig med å bygge velferdsstaten, et
resultat av at arbeiderklassens barn kunne få høyere utdanning og dermed
havnet i sosiale posisjoner og nye yrker som ikke utviklet en utpreget klassebevissthet. Resultatet var en individualisering og nedgang i arbeiderklassens
politiske bevissthet og det skjedde alt fra 1950-tallet. (Og ble faktisk drøftet i
ledersjiktet av DNA på denne tida.) I sum er det riktigere å si at
arbeiderbevegelsens nedgang og indre avpolitisering var årsak til høyrebølge
og nyliberalisme enn at årsaksforholdet var omvendt.
Dersom politikk bare handler om å sikre maktposisjoner på det statlige
nivået, skulle vi forvente en atskillig mørkere situasjon omkring i Europa enn
hva vi faktisk opplever, fordi venstresida er relativt svak på det statlige nivå.
Jeg sier ikke at situasjonen er lys, men bare at den ville vært mørkere om det
ikke var for det potensiale av motstand, spontanisme, diffuse populistiske
bevegelser av ulik kolør som åpenbart fortsatt gjør seg gjeldende i vår
verdensdel. Venstresida må ikke isolere seg, men heller se seg sjøl i en
pådriverrolle i forhold til slike bevegelser. Venstresidas «prosjekt» er å endre
det sivile samfunn i demokratisk, anti-autoritær og egalitær retning. Derfor kan
ikke politikk være noe som skjer isolert til den statlige sfære.
Det sivile samfunn er stedet hvor individenes atferd utfolder seg mest mulig
fritt og uavhengig av statlige autoriteter, noe som er et framskritt i forhold til
før-moderne samfunn. Vi kan her snakke om kapitalismens sivilisatoriske side.
Elementer av det før-moderne samfunn strekker seg inn i det 20 århundre i
Europa – og i andre deler av verden helt opp til i dag. Når vanlige folk uttrykker
at de setter pris på frihet, tenkes det særlig på friheten individene har til å
ivareta sine egne interesser og til å inngå personlige relasjoner uavhengig av
statlige autoriteter. Men det tenkes også i høy grad på uavhengighet i forhold
til andre individer i den private sfære, slik som innad i familiene, i religiøse
fellesskap og overfor arbeidsgivere. Det har skjedd en individualisering i de
europeiske samfunn som særlig gjelder privatlivets relasjoner, men som
indirekte får betydning for måten individene forholder seg til politikk på.
For at den moderne friheten skal være reell trengs det et minimum av sosial
trygghet og et inntektsgrunnlag. Først med oppkomsten av en sterk arbeiderbevegelse skapes det en politisk og klassemessig maktkonstellasjon som gjør
bygginga av velferdsstaten mulig og som sikrer et nødvendig minimum av
rettigheter, særlig i arbeidslivet. Her i Norge uttrykte Einar Gerhardsen dette
ved å si at arbeiderbevegelsens viktigste seier var at arbeiderne, og da både
som klasse og individer, ikke lenger behøvde å stå med lua i hånda overfor
autoritetene. Dette er en betingelse for det frie sivile samfunn, og dermed for
utstrekningen av den moderne individualismen til alle klasser, slik vi i dag
kjenner den. Dette er en utvikling som har foregått noe ulikt fra land til land i
Vest-Europa i løpet av det 20. århundre. Den innebærer en kulturell revolusjon,
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en utvikling av et mer frihetlig normsystem som ikke nødvendigvis er funksjonelt i forhold til kapitalismens krav. Det synes ikke som nyliberalismen, og
heller ikke fornyelsen av religiøse bevegelser, kan reversere dette.
Det er en nær sammenheng mellom arbeiderbevegelsens styrke og
moderniseringen av det sivile samfunn. I det sivile samfunn formes, mer eller
mindre bestemt av enkeltindividenes klasseposisjon og klasseerfaringer,
holdninger og ideologier som får betydning for individenes politiske handlinger. Det sivile samfunn er ikke en harmonisk sfære (det er en liberalistisk
misforståelse), men er preget av et mangfold av ideer, ideologier, religioner,
kulturelle og økonomiske motsetninger. Det sivile samfunn kan gi grobunn for
så vel venstreorienterte som høyreorienterte politiske strømninger, i høy grad
også for politisk apati og interesseløshet. (Dette siste – arbeiderklassens
politiske interesseløshet, vil venstresida, med sin tilbøyelighet til å idealisere
selve den politiske aktivitet, ofte ha vansker med å ta innover seg.)
Ethvert politisk parti i et moderne demokrati (men ikke statsdirigerte partier
eller partier «eid» av pengesterke oligarker) vil være avhengig av å være
«integrert» i det sivile samfunn. Et moderne venstreparti er en frivillig
organisasjon og dermed avhengig av individer som lever i og preges av det
sivile samfunn. Individenes entusiasme for partiet eller «saken» preges av de
normer og holdninger de har utviklet som medlemmer av det sivile samfunn.
Partiene formidler impulser fra det sivile samfunn og opp til statsapparatet,
det politiske styringssystemet. Men også det omvendte forhold gjelder:
påvirkningen går motsatt vei, fra statsnivået og mot det sivile samfunn.
Partienes funksjon er også å produsere politisk oppslutning eller i det minste
en vag, ofte motstrebende, konsensus hos partimedlemmer og velgere om
statens politikk. (Partiene er som sådan, ved siden av skole, universitet, media
mm., en del av det Althusser og Poulantzas omtalte som de ideologiske
statsapparatene.) De seinere tiåras privatiseringspolitikk og en økonomisk
politikk som har skapt økende sosiale forskjeller, er ikke en politikk som er
presset fram av sosiale bevegelser i det sivile samfunn. Det er en politikk
initiert fra toppen av det politiske systemet og har svak tilslutning i det sivile
samfunn. Oppgaven å presse gjennom slike «upopulære tiltak» tilfaller de
«statsbærende» partiene – i Norge har særlig Arbeiderpartiets ledelse satt
gjennom vedtak om privatisering mot gjenstridige medlemmers ønske. På
samme måte ble NATO-medlemskap stemt gjennom av et lojalt, men også
skeptisk, DNA-landsmøte i 1949.
Dagens krise – en autoritetskrise
De seinere års politiske krise i Vest-Europa henger sammen med at statsapparatenes, og herunder partisystemenes, evne til å integrere store befolkningsgrupper inn i den store konsensus, er svekket. Tilliten til politikere og
partier har gått tilbake. Apatien, som alltid i en viss grad har vært til stede, og
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bla. Gitt seg utslag i lav valgdeltakelse, har i økende grad forvandlet seg til
forbannelse og til stemmegivning til fordel for såkalte populistiske partier. I en
del land, særlig i Sør-Europa, har partisystemene blitt omkalfatret, gamle
partier har forsvunnet og nye partier – som ofte framstiller seg som antipolitiske, for eksempel Femstjernersbevegelsen i Italia – har dukket opp.
I hele Europa (også i øst) er det en klar tendens til at nye bevegelser og nye
partier framstiller seg som anti-politiske eller i alle fall som noe helt annet enn
de «gamle» partiene. Dette uttrykker store folkegruppers mistro til den
«politiske klassen». Hos Antonio Gramsci, i hans fengselsnotater fra 1930tallet, ble dette fenomenet knyttet til det han kalte en generell «autoritetskrise».
«Partier kan presentere seg sjøl under høyst forskjellige navn, de kan til og
med kalle seg anti-parti eller ‘partienes negasjon’. I realiteten er selv de såkalte
‘individualister’ partimennesker.»5 Slike forsøk på å unndra seg det politiske
ender opp som en bekreftelse av det politiske. Det er ikke hva de sier om seg
sjøl som er avgjørende, men deres faktiske funksjon. For Gramsci er alle som
overhodet opptrer i den politiske sfære – og alt kan bli involvert i den politiske
sfære – å betrakte som enten et parti i seg sjøl eller som fraksjon av et parti. Til
og med en avis – uansett om den bedyrer sin nøytralitet – er politisk i den grad
den påvirker den offentlige mening.
Medielandsskapet og måten politisk mobilisering foregår på, har under de
seinere tiår vært under stadig endring. Italia er kanskje det tydeligste
eksemplet. Landet – som i enkelte analyser blir omtalt som et politisk teater –
opplevde i åra rundt 1990 at hele det tradisjonelle partisystemet forsvant. Både
det gamle kristelig-demokratiske partiet, kommunistpartiet og sosialistpartiet
gikk i oppløsning. Italias kommunistiske parti var under den kalde krigen det
største kommunistpartiet i de vestlige land og fikk i 1976 en rekordoppslutning
på 34%, men opplevde dyp splittelse og tilbakegang kun få år seinere.
Resultatet av at partisystemet brøt sammen var medie-mogulen Berlusconis
årelange regime. (Han er den europeiske politikeren som ligner mest på USAs
Donald Trump.) Seinere kom sosialdemokraten Renzi, men han ble nedstemt
da han la ut en rekke reformforslag til folkeavstemning. Inntil sommeren 2019
ble Italia regjert av de populistiske partiene Lega og Femstjernersbevegelsen.6
I Hellas, Spania og Frankrike har noe lignende skjedd. Det sosialdemokratiske partiet i Hellas, Pasok, gjennomførte et brutalt nedskjæringsprogram i
etterkant av krisa i 2008, og opplevde et historisk sammenbrudd: partiet fikk i
oktober 2009 43,9% av stemmene, i 2015 fikk samme parti 4,7%. Sosialistpartiet i Spania (PSOE) har imidlertid greid å konsolidere seg på 28,7% ved
valget i 2019. Frankrike er dominert av nye partier, både i sentrum (president
Macrons parti) og på ytterfløyene. I de to førstnevnte land har det dukket opp
sterke partier på venstre fløy, Podemos i Spania og Syriza i Hellas. Ved
valgene i 2019 gikk disse partiene riktignok tilbake og Syrizas mistet
regjeringsmakta, men de fikk fortsatt henholdsvis 14 og 30% oppslutning.
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I Tyskland, Storbritannia og de skandinaviske land har de gamle partiene og
de sentrale politiske institusjonene overlevd mer eller mindre uforandret. Her
er det et skille mellom søreuropeiske land – som har vært langt hardere rammet
av økonomiske innstramninger og EUs nedskjæringsdiktater, og som har en
historie med sterke kommunistpartier og en rekke innblandinger fra
USA/NATOs side – og nordeuropeiske.
Når dette er sagt, er det også viktig å merke seg følgende: selve det
parlamentariske demokratiet og de tilhørende ordningene har ikke vært utsatt
for alvorlige angrep i noe vesteuropeisk land. Man skal lete lenge etter partier
som er representert i de europeiske parlamentene – om de overhodet finnes –
som tar direkte avstand fra det parlamentariske demokratiet og ønsker å erstatte
det med former for diktatur. Det demokratiske flerparti-systemet har solid
oppslutning i folkemassene. Hovedtrusselen mot disse systemene – sjøl om det
liberale sentrum (det ekstreme sentrum) frenetisk vil benekte dette – kommer
fra EUs forsøk på å frata de nasjonale parlamentene demokratisk kontroll og
fra kapitalens krav om at den økonomiske politikken skal tilpasses kapitalens
behov.
Europa er gjennom sin historie opprørene og revolusjonenes kontinent. Og
vel og merke revolusjoner som faktisk har endret maktforholdene og kraftig
nedbygget autoritære relasjoner. Det er press nedenfra (klassekamp) som har
tvunget gjennom velferdsstaten slik vi i dag kjenner den. I Europa fungerer i
det minste noen demokratiske forbindelseslinjer mellom stat og samfunn,
mellom politikk og folk, i motsetning til situasjonen i de fleste landene i
Europas naboskap: Afrika og Midtøsten. Sosiale bevegelser i Europa er langt
mindre infisert av høyreideologier og av reaksjonær religion enn i andre
verdensdeler, slik tilfellet er i USA med de høyrekristne bevegelsene og i
muslimske land der islam dominerer hverdagslivet slik at vi her ikke har et
sivilt samfunn av europeisk type. Europeisk fagbevegelse har opplevd
nedgang, men er fortsatt relativt slagkraftig og politisk mer venstreorientert
enn i øvrige verdensdeler og klart sterkere enn i USA og Japan. Faglig
organisasjonsgrad for 32 europeiske land var i 2016 på 21%, men med
betydelige variasjoner. Norge hadde over 50% organisasjonsgrad og de fire
andre nordiske land hadde alle godt over 60%.7
Venstresida og de sosiale bevegelsene
Et venstresideparti må nødvendigvis forholde seg til de opposisjonelle sosiale
bevegelser som finnes i det sivile samfunn. Eksempler på slike bevegelser er
enhver større tariff- eller streikebevegelse, fredsbevegelser, ungdoms-opprøret
rundt 1968, kvinnefrigjørings-bevegelsen, bevegelsen for norsk nei til EU i
1972 og 1994, brexit-bevegelsen i Storbritannia, gulvest-bevegelsen i
Frankrike. De sosiale bevegelsene som her er nevnt er ulike, men felles for
dem er at de står i konflikt med de rådende politiske og økonomiske elitene
13

(eller i det minste avgjørende deler av dem). Felles for dem er også at de ikke
skapes ovenfra, gjennom en slags konspirasjon fra venstre, men har en spontan
karakter eller i det minste forutsetter folkelig engasjement. Sosiale bevegelser
av denne typen kan være mer eller mindre vellykket. Noen kan mislykkes med
å nå sine mål, slik streikebevegelser og fredsbevegelser har gjort. Andre kan
bli så vellykket og omfavnet av den herskende offentlighet, at det kan virke
som den avgjørende kampen er avsluttet. Alle disse bevegelsene har imidlertid
hatt en positiv omformende betydning på det sivile samfunn i demokratisk
retning. De har bedret mulighetene for folk til å forsvare sine egne interesser.
Et parti uten forbindelse til systemkritiske sosiale bevegelser (og i særdeleshet
fagbevegelsene) vil være maktesløst, uansett hvor «riktig» partiets program og
ideologi er. Partiene Rødt og SV har begge røtter tilbake til 60- og 70-tallet og
ble preget av de sosiale bevegelser den gangen. Ettersom disse sosiale
bevegelsene ble svekket, fikk dette direkte betydning for disse partienes
utvikling, som i årene etter har vært preget av famling etter en stabil identitet.
I dagens Europa med oppsving for høyrebevegelser, stagnasjon eller
tilbakegang for sosialdemokratiske partier, en svekket fagbevegelse og en i
beste fall stabil svak posisjon for venstreside-partiene, vil nødvendigvis
kritiske spørsmål om venstresidas framtid melde seg. Etter valget til EUparlamentet i mai 2019 påpekte Wolfgang Streeck at koalisjonen av venstresidepartier gikk tilbake fra 6.9% i 2014 til 5.1% i 2019.8 Dette var, som han sa,
en nærdøden-opplevelse for venstresida. Især når vi tar i betraktning at også
den sosialdemokratiske koalisjonen gikk tilbake ved samme valg fra 25,3 til
20,4%. Streeck anklager venstresida for en rekke politiske feilgrep. De to
viktigste er en manglende forståelse for EUs udemokratiske og nyliberalistiske
karakter og venstrepartienes manglende forståelse av det nasjonale spørsmål,
dvs. erkjennelsen av at Europa består av nasjonalstater og at det er innafor disse
nasjonalstatene at det finnes et noenlunde funger ende demokrati som gir
borgerne i det minste muligheten for å ha en hånd på rattet i store politiske
avgjørelsene. I den grad venstresida ikke forstår dette og siden sosialdemokratiet med åpne øyne omfavner EU og har vært altfor ettergivende
overfor nyliberalismen, så ligger landet åpent for ulike høyrepopulistiske
partier. Denne analysen har mye for seg.
Før vi imidlertid går nærmere inn på venstresida i dagens politiske
situasjon, vil jeg gi en kort skisse av venstresidas historie fra Marx’ tid og fram
til i dag.
Noen linjer i venstresidas historie
Venstresidas historie kan beskrives som en veksling mellom en serie med
relativt kortvarige utbrudd av radikalisme, begeistring og håp om raske
samfunnsendringer og lengre perioder preget av tapserfaringer, brustne
illusjoner, men også vilje til innbitt motstand – en motstand som til tider
14

overrasket alle, slik som EU-kampen i Norge og Gulvestene i Frankrike – mot
høyrekreftenes politikk. De viktigste utbrudd av radikalisme som har omfattet
nesten hele Europa har vært 1848-revolusjonen, årene etter den russiske
revolusjon i 1917, perioden rett etter den andre verdenskrig og perioden
omkring 1968 med ungdoms- og studentopprør samt store streikebevegelser i
enkelte land. En stor del av venstresidas partier og organisasjoner ble dannet
under eller i etterkant av disse høydepunktene av radikalisme. Mange aktivister
fikk avgjørende erfaringer og sin politiske bevissthet formet gjennom dem.
Omvendt kan man si at perioden fra slutten av 1970-tallet og fram til den
økonomiske krisa i 2008 var preget av høyrekreftenes valgframganger og
ideologiske og politiske konsolidering (nyliberalisme, modernisering og
nedtoning av konservatismen innen høyrepartiene). Avgjørende her var at
sosialdemokratiet nesten overalt i Europa på viktige punkter aksepterte
nyliberalismens verdensbilde og ble en viktig part i maktblokken i det politiske
sentrum. I denne perioden ble venstresida ideologisk drevet på defensiven og
dens aktivisme klart svekket.
Perioden etter 2008 og fram til i dag er mer tvetydig, fordi nyliberalismen
kom under økende kritikk og misnøyen bredte seg ikke bare i arbeiderklassen
men også i store grupper av småborgerskapene/mellomlagene som følge av
økonomisk stagnasjon, men uten at dette førte til vesentlig framgang for
venstresida. Nye høyrepopulistiske partier utviklet en slags systemkritikk fra
høyre og kunne notere betydelige framganger, særlig på bekostning av partiene
i den nevnte maktblokken.
Etter krisa i 2008 viste det seg nok en gang at det ikke er noen automatikk
i at økonomisk krise fører til framgang for venstresida. Marx hadde alt på 1850tallet gang på gang blitt skuffet på dette punktet – hans revolusjonsforventninger ved ethvert tegn til økonomisk nedgang kan best avleses i den
omfattende brevvekslingen mellom han og Engels, en brevveksling som for
øvrig på dette punktet glir over i større realisme. Når det gjelder de to største
krisene i kapitalismens historie, krakket i 1929 og verdenskrisa i 2008, så kan
det ikke hevdes at disse på noen entydig måte ga framgang for venstrepartiene,
og aller minst 2008-krisa. Imidlertid skjedde det i etterkant av begge krisene
en tydelig politisk polarisering og de statsbærende maktpartiene fikk svekket
sitt velgerunderlag og gjennomgikk en indre krise. Krakket i 1929 skjedde kun
13 år etter den russiske revolusjon og revolusjonstendensene dette utløste.
Disse begivenhetene var fortsatt i friskt minne. Dette gjorde de borgerlige
elitene langt mer innstilt på kompromisser enn tilsvarende i etterkant av 2008,
som på sin side skjedde kun 17 år etter Sovjetunionens sammenbrudd og den
liberal-kapitalistiske jubel dette utløste.
Dersom vi setter opprinnelsen av europeisk venstreside til 1848, var
venstresida den gang et konglomerat av arbeidere, håndverkere og noen
kunstnere og akademikere. De kom fra en lang rekke land og med en enda
lengre rekke av ulike synspunkter, revolusjonære og reformistiske, på hva som
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burde gjøres med Europa. Blanquister, anarkister, proudhonister, kristne
endetidsprofeter, agrarkommunister og kommunister av Marx og Engels type
samlet seg særlig i de to store metropolene Paris (fram til 1848) og London
(etter de europeiske revolusjonenes nederlag i 1848/49). Men fra 1860-tallet
ble venstresida dominert av partier som drev aktivt organisasjonsarbeid og
hadde forbindelser med fagforeningsbevegelsen som da utviklet seg. Dette var
sosialdemokratiske partier. Det fantes knapt noen organisert venstreside til
venstre for sosialdemokratiet. Slik var det omtrent fram til utbruddet av første
verdenskrig i 1914.
I 1848 publiserte Marx og Engels Det kommunistiske manifest. I løpet av
sitt politiske liv kalte de seg både kommunister, sosialister og sosialdemokrater. De var definitivt en del av venstresida, men på ytterste venstre side fant
man den gang blanquister, som trodde på konspirative oppstander og opprør
som spontant skulle rive med seg arbeiderklassen, og noe seinere anarkister
(Bakunin) som trodde på individuell terror og mente at deltakelse i valg og i
lønnskamp var det samme som å godta det bestående samfunnssystem. Marx
og Engels distanserte seg fra begge disse tendensene. De trakk lærdommer av
de nederlag som venstrekreftene led mellom 1848 og 1852 og advarte mot den
utbredte ideen om at enhver situasjon var moden for revolusjon. Kun en
situasjon preget av økonomisk krise og en viss mobilisering i arbeiderklassen
var det. De fikk i større grad øynene opp for at arbeiderklassen ikke var en
kompakt masse som agerte på en enhetlig måte (noe de mer eller mindre hevdet
i ungdomsskriftet Den Tyske ideologi, 1845), men besto av ulike fraksjoner,
der noen var radikale, noen reformistiske og atter andre var borgerlige (noe de
mente den engelske arbeiderklassen var). De innså at de ulike delene av
småborgerskapet fortsatt tallmessig var en meget betydelig gruppe og i visse
kritiske situasjoner kunne spille en fatalt negativ rolle (slik som under
Napoleons den 3. statskupp i 1852, analysert av Marx i hans Louis Napoleons
18. Brumaire).
Analysen av kapitalismens økonomiske og klassemessige utvikling ble på
denne bakgrunn en avgjørende bestanddel av deres politiske virke. Tida mens
de «ventet» på krise og revolusjon skulle benyttes til samarbeid med fagforeningene, sjøl om de var reformistiske, ja til tider reaksjonære ifølge Marx.9
Videre til journalistisk virke og til bygging av arbeiderorganisasjoner som Den
internasjonale arbeiderassosiasjon og av nasjonale arbeiderpartier som deltok
i valg der dette var mulig. På slutten av sitt liv opplevde de betydelige
valgsuksesser for flere sosialdemokratiske partier (særlig i Tyskland) og de
uttrykte en tro på at i visse land i det vestlige Europa, der det politiske systemet
var i ferd med å bli demokratisert (det gikk mot allmenn stemmerett, fullt
realisert etter 1. verdenskrig), var det mulig med en fredelig overgang til
sosialisme. Ved begynnelsen av det 20. århundre var de dominerende venstrepartiene i Europa sosialdemokratiske partier på et mer eller mindre marxistisk
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grunnlag. Man så håpefullt fram mot å erobre regjeringsmakt gjennom valg og
gradvis bygging av sosialisme.
Første verdenskrig skulle gjøre en ende på denne optimismen. Verdenskrigen var et vendepunkt og en dyp krise for Europas herskende klasser. Men
den ble også en dyp krise for den sosialistiske bevegelsen, en indre krise som
kun de færreste innen arbeiderbevegelsen hadde ant ville komme. En av de få
var Friedrich Engels som alt fra 1870-årene forsto at en storkrig i Europa både
ville bety katastrofe for det europeiske samfunn og for Europas arbeiderbevegelse. Han antok i 1879 at Tyskland ville komme opp i en tofrontskrig
med Russland og Frankrike, noe som ville bety «en kamp om den nasjonale
eksistens, og i den sjåvinismen som da vil flamme opp vil vår bevegelse gå til
grunne for en årrekke framover.» I 1882 gjentok han disse dystre utsiktene ved
å si at krig betyr: «vårt parti i Tyskland ville øyeblikkelig bli oversvømt av
sjåvinismens flodbølge og sprengt, og likedan vil det gå i Frankrike.»10 Disse
ganske treffende forutanelsene fra Engels side viste med andre ord bare en
begrenset tro på at arbeiderbevegelsen ville lykkes med det som var dens
offisielle politikk, at krigen kunne hindres gjennom en antimilitaristisk
solidaritet på tvers av landegrensene.
Den første verdenskrig betydde en varig knekk for det gamle aristokratiske
Europa. Samtidig kom en mer militant og bitter arbeiderklasse, brukt som
kanonføde i de herskende klassenes krig, til syne og ble en avgjørende faktor i
de politiske begivenhetene. Verdenskrigen hadde den effekt at den i de krigførende land knytta de sosialdemokratiske partiene nærmere til sine respektive
nasjonalstater. De sosialdemokratiske partiene støttet «sitt» lands krigføring og
ideologiske rettferdiggjøring av krigen – en krig som i sin kjerne var en
imperialistisk krig om makt, kolonier og markeder. Dette førte til den første
store organisatoriske splittelsen i Europas sosialdemokratiske bevegelse. Det
dannet seg mindre grupper av krigsmotstandere innen arbeiderbevegelsen som
protesterte mot at sosialdemokratene støttet krigen. Dette var en kritikk fra
venstre. Tydeligst var denne utviklinga i Tyskland – landet med den sterkeste
sosialdemokratiske bevegelsen. Her vokste de såkalte spartakistene, anført av
Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht, seg stadig sterkere i løpet av krigen.
Men også veteranene Karl Kautsky og Eduard Bernstein kritiserte den sosialdemokratiske gruppa i riksdagen for å støtte krigen. De gikk over til det
Uavhengige sosialdemokratiske partiet (USDP) som splittet ut av sosialdemokratene (SPD) i 1917.
Alt under verdenskrigen (fra 1915) deltok sosialdemokrater i borgerlig
dominerte samlingsregjeringer i Belgia og Storbritannia. Umiddelbart etter
krigsavslutningen, som en følge av sammenbruddet av det gamle politiske
system, overtok sosialdemokratene i Tyskland og Østerrike regjeringsmakta i
en kaotisk situasjon der de forsøkte å balansere mellom på den ene sida den
gamle herskerklassen og deres høyreekstreme frikorps (et av dem myrdet i
1919 Luxemburg og Liebknecht) og revolusjonære arbeider- og soldatråd på
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den andre. Hele denne komplekse situasjonen munnet ut i den ustabile
Weimar-republikken, som varte fra 1919 til Hitlers maktovertakelse i 1933.
Russlands Sosialdemokratiske Parti var det eneste arbeiderparti som faller
utafor dette mønstret. Den russiske tsarismen var reaksjonens høyborg og
sosialdemokratene nektet å delta i den nasjonalsjåvinistiske bølgen som også
skyllet over Russland i begynnelsen av 1. verdenskrig. Etter noen års krig viste
den russiske hærorganisasjonen oppløsningstendenser, millioner av soldater
(for det meste bønder) deserterte i løpet av 1916/17, på landsbygda ble godseiendommer plyndret og delt opp av revolterende bønder, i byene dannet
streikende arbeidere rådsorganisasjoner (sovjeter). I februar 1917 ble tsar
Nikolai den 2. tvunget til avgang. Lenins parole om å vende den imperialistiske
krigen om til borgerkrig var blitt realitet – og det før bolsjevikene hadde
avgjørende innflytelse på utviklinga. Etter en viss nøling holdt bolsjevikpartiet
fast på Lenins linje også under den såkalte Provisoriske regjering etter februar
1917 som ønsket å fortsette krigen i entente-alliansen mot Tyskland til tross
for massedesertering i hæren og allmenn krigsmotstand. Resultatet ble
bolsjevikpartiets maktovertakelse, oktober 1917, og innføring av en
sosialistisk rådsrepublikk.
Denne epokegjørende revolusjonen ble gjennomført av et parti som fortsatt
kalte seg sosialdemokratisk, en term som både bolsjeviker og mensjeviker
benyttet til tross for at disse opprinnelige fraksjonene i 1917 fungerte som to
parti. I 1918 kom navneskiftet. Bolsjevikpartiet het fra nå av Russlands (fra
1922: Sovjetunionens) kommunistiske parti. I 1919 ble Komintern (Den
kommunistiske internasjonale) dannet. Det utgikk en oppfordring om at
venstre-opposisjonen innen de ulike sosialdemokratiske partiene skulle bryte
ut og danne sjølstendige kommunistpartier. Følgen av den russiske revolusjon
ble altså en splittelse av den europeiske arbeiderbevegelse i en sosialdemokratisk del og en mindre kommunistisk. Kun i ett vesteuropeisk land –
Norge – fantes det et sosialdemokratisk masseparti med et flertall for
tilslutning til Komintern. Her brukte man ikke uttrykket sosialdemokratisk,
men partiet het fra starten Det norske arbeiderparti. DNA, som i 1918 hadde
fått en ny, revolusjonær ledelse (bla. Tranmæl og Gerhardsen), sluttet seg i
1919 til Komintern. Men det kom til brudd med Komintern allerede i 1923
etter at partiets flertall nektet å følge en rekke påbud som fulgte med medlemskapet. Mindretallet dannet da Norges kommunistiske parti (NKP). Blant annet
ble aldri DNA omdøpt slik Komintern krevde, men kalte seg – som partiet gjør
den dag i dag – Det norske arbeiderparti.
Splittelsen i den europeiske arbeiderbevegelsen fikk konsekvenser langt
inn i framtida. Den viste seg å bli fatal. Teoretisk bygget den på en
problematisk prognose i Lenins imperialisme-analyse (Imperialismens som
kapitalismens høyeste stadium, 1916) om at kapitalismen hadde nådd sitt siste
stadium, den var parasitær og ute av stand til videre produktivkraftutvikling og
å høyne levestandarden for storparten av arbeiderklassen. Dette kan sies å være
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riktig i mellomkrigstida, men stemmer dårlig med heving av levestandard og
utvikling av velferdsstater etter 2. verdenskrig. På dette punktet gir teorien om
et klassekompromiss innen rammen av kapitalismen, som følge av en styrket
arbeiderklasse og også som følge av den russiske revolusjon, et bedre
utgangspunkt for å forstå den moderne velferdskapitalismen. Lenin mente ut
fra sin teori at situasjonen var revolusjonær og at overgangen til sosialisme var
en umiddelbar oppgave. Til hans forsvar skal det sies at han var blant de første
til å erkjenne de nederlagene de revolusjonære kreftene led på begynnelsen av
1920-tallet og herav nødvendigheten av overgang til en langvarig forsvarskamp, parlamentarisk arbeid og, i enkelte tilfeller, samarbeid med sosialdemokratene. Det var dette Gramsci tenkte på da han formulerte skillet mellom
bevegelseskrig (offensiv framrykking) og stillingskrig (politisk defensiv i en
lengre stabil periode, kompromisser med fienden).11 Heller ikke var Lenins
tese, underbygd med sitater fra Marx og Engels brevveksling, om at
sosialdemokratiet representerte et arbeideraristokrati og dermed ikke en
legitim del av arbeiderbevegelsen, et godt utgangspunkt for å forstå – for ikke
å si samarbeid med – sosialdemokratene.
De nye kommunistpartiene – blant dem Norges kommunistiske parti – ble
med noen få viktige unntak raskt redusert til minipartier. Etter 1. verdenskrig
kan vi si at den radikale venstreside eksisterte i organisert form først og fremst
som en rekke kommunistpartier i stadig sterkere avhengighet av Sovjetunionen. Komintern ble ikke noe mønster på internasjonalistisk solidaritet,
men under Stalin-epoken et instrument for den sovjetiske utenrikspolitikken.
Til den radikale venstresida må imidlertid også regnes en del anarkosyndikalistiske grupper (aktive under den spanske borgerkrig) og trotskistene,
som utgikk fra Leo Trotskijs opposisjon mot stalinismen. Trotskistene forsøkte
å organiser en Fjerde internasjonale fra 1938 og spilte en viss rolle i enkelte
land i etterkrigstidas Europa.
Hat, eller i det minste gjensidig mistenksomhet, preget forholdet mellom
sosialdemokrati og kommunistpartiene gjennom hele mellomkrigstida, og
lenge etterpå. Særlig i ett land fikk denne uforsonligheten katastrofale konsekvenser. Da Tyskland ble rammet av den kapitalistiske verdenskrisa som
startet på Wall Street høsten 1929 og som førte massearbeidsløshet med seg,
ga det seg blant annet utslag i massiv og overraskende framgang for Hitlers
NSDAP ved riksdagsvalget i september 1930. Partiet fikk 18,3% av stemmene
og ble nest størst etter sosialdemokratene. I de neste to årene vokste NSDAP
til 37% av avgitte stemmer ved valget i juli 1932. Sosialdemokratene fikk 21,6
og kommunistene fikk14,6%. I januar 1933 ble Hitler utnevnt til rikskansler
av president Hindenburg og med støtte fra den tyske høyresida. Hitler forbød
deretter de andre partiene, og benyttet i denne sammenheng sin egen private
hær, SA (70 000 uniformerte og kampberedte medlemmer før 1933), til å utøve
gateterror mot politiske motstandere. De aller første som havner i nazistenes
konsentrasjonsleirer var sosialdemokratiske og kommunistiske politikere.
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Det tyske kommunistpartiet (KPD) var ikke noe miniparti, men Europas
sterkeste kommunistparti (bortsett fra SUKP) og en vel organisert bevegelse
som på sitt meste samlet rundt 6 millioner velgere (ved riksdagsvalget
november 1932). Et samarbeid mellom kommunister og sosialdemokrater i de
avgjørende årene på begynnelsen av 1930-tallet kunne ha hindret Hitlers maktovertakelse. Ved det siste frie valg før Hitlers maktovertakelse (november
1932) fikk sosialdemokratene 7,3 millioner stemmer, kommunistene fikk 6
millioner og NSDAP 11,7 millioner.
En avgjørende grunn til at det aldri kom til noe slikt samarbeid var KPDs
og Kominterns teori om sosialfascisme, som var en helt sentral del av
Kominterns politiske taktikk mellom internasjonalens 6. kongress i 1928 og
den 7. kongress i 1935. Teorien gikk ut på at sosialdemokratiske partier
utgjorde en fordekt fascistisk trussel i tillegg til den åpne Hitler-fascismen.
Fascisme ble forstått som monopolborgerskapets strategi i alle land. Sosialdemokratiske partier ble gjennom klassesamarbeidspolitikk og regjeringsdeltakelse ansett for å være agenter for monopolborgerskapet. Følgelig var
samarbeid med sosialdemokratene, også i fagforeningene, skadelig fordi det
skapte forvirring hos arbeiderne om denne tildekte fascismen. Sosialdemokratene skulle man ikke ha parti til parti-samarbeid med. Tvert imot
burde det tyske kommunistparti (KPD) «strategisk sett rette hovedslaget mot
sosialdemokratiet», som det ble sagt på et Komintern-møte få måneder før
Hitlers maktovertakelse. Sjøl ikke etter Hitlers maktovertakelse og forbudet
mot både kommunistpartiet og sosialdemokratene (SPD), endret Komintern
oppfatninga om at «sosial-fascistene» var «det viktigste sosiale grunnlaget for
kapitalens diktatur».12
De dypere årsakene til konflikten mellom de to retningene i arbeiderbevegelsen er mangfoldige og tragiske. Under de avgjørende omveltningene
etter det tyske nederlaget høsten 1918 var sosialdemokratene, eller rettere: de
sosialdemokratiske lederne, «menn som, langt ifra å være revolusjonære,
hadde motsatt seg revolusjonen», ifølge A.J.P. Taylor, en britisk historiker som
vanskelig kan anklages for å være marxist. Disse lederne, Ebert, Noske osv.,
overtok regjeringsansvaret høsten 1918. Fra første øyeblikk samarbeidet de
med hæren for å bekjempe «bolsjevismen» og for å opprettholde den sosiale
orden. Taylor fortsetter: «Denne ordens ‘blodhund’ var en sosialdemokrat,
Noske, og hans instrument var ‘frikorpsene’, organisert av offiserer som var
blitt arbeidsløse.» Ett av disse korpsene myrdet Luxemburg og Liebknecht.
«Spartakistene var knekt, men knekt var også den tyske republikkens liv, for
denne kunne ikke eksistere uten en samlet sosialistisk bevegelse, og nå rant
blodet til Liebknecht og Luxemburg for alltid mellom Ebert og hans allierte og
venstresida.»13 Om det i en slik sammenheng er mulig å gjøre regnskap over
skyld og ansvar, vil i så fall ikke det tyske sosialdemokrati komme ærefullt ut
av regnskapet.
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Kominterns, Stalins og de tyske kommunistenes teori om sosialfascisme er
uansett et åpenbart eksempel på at den «subjektive faktor», i dette tilfellet
kommunistenes forståelse av situasjonen, i visse situasjoner har stor betydning.
Teorien ble korrigert noen år etter Hitlers maktovertakelse. Og fra Kominterns’
7. verdenskongress i 1935 besto den politiske linja i å fremme en bred
folkefront av kommunister, sosialdemokrater og borgerlige demokrater imot
den fascistiske fare. Men da var det for seint. Tyskland var et fascistisk diktatur
og det gikk mot en ny storkrig i Europa. Folkefrontregjeringene i Spania og
Frankrike i 1936, og forsøkene på å etablere en allianse mellom Sovjetunionen
og Frankrike og Storbritannia imot Tyskland før 2. verdenskrig, må sees i
denne sammenheng. Den politiske snuoperasjonen som Kominterns folkefront
innebar ble videreført etter den 2. verdenskrig (Komintern var da oppløst)
gjennom rekken av forslag fra kommunistenes side om politisk samarbeid med
de sosialdemokratiske partiene.
Venstreside og arbeiderklasse etter andre verdenskrig
Det har gått 74 år siden 2. verdenskrig, et mye lengre tidsrom enn mellomkrigstidas 21 år, og også lengre enn de 66 år fra 1848 til 1914. Venstresida i
dagens Europa er noe helt annet enn før 2. verdenskrig, som i nesten alle
henseende markerer et tidsskille. Arven fra Marx og Engels lever videre, først
og fremst som en analyse av kapitalismens økonomi og klasseforhold. Men
som politisk teori og som umiddelbare handlingsanvisninger lever denne arven
kun i en avbleket form. Venstresida i dag har en rekke utfordringer som
tidligere generasjoner ikke møtte.
Den andre verdenskrig resulterte i en styrket arbeiderbevegelse og et
klassekompromiss mellom arbeid og kapital som ga rom for bygging av den
moderne velferdsstaten. Når det gjelder velferdsstatens omfang står Europa i
en unik posisjon. Det er beregnet at hele 58% av verdens samlede utgifter
benyttet til velferd faller på Europa14, som utgjør kun 10% av jordas
befolkning. Gradvis har også de borgerlige partiene endret sin motstand mot
omfattende offentlig forbruk til velferd og utdanning. Ideologisk og kulturelt
sett ble Vest-Europa mindre polarisert enn det var i mellomkrigstida. Tida etter
den russiske revolusjon og etter den 1. verdenskrig var en tid med åpen og
bitter klassekamp. Rasistiske holdninger, diskrimineringer av mange slag og
etniske konflikter omfattet store folkegrupper og var en del av hverdagen. I
tida etter den andre verdenskrig ble disse holdningene nedbygd. Etterkrigsungdommen, den første generasjon med barn av arbeiderklassen som nøt godt
av et omfattende høyere utdanningstilbud, utgjorde det sosiale underlaget for
den kulturelle revolusjon som nådde et høydepunkt med året 1968. Aktivistene
i dette ungdomsopprøret som berørte de fleste vestlige land kom til å tilhøre
venstresidas kjernetropper i lang tid framover. Det ble skapt en ny
samfunnsmessig mentalitet med vekt på frihet, likeverd og opprør mot
autoriteter.15 Etter hvert spredte disse holdningene seg til nye generasjoner.
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Ideene fra 1968 ble inkorporert i brede befolkningslag, sjøl om de opprinnelig
hadde hatt en provoserende virkning. Folket i de europeiske land ble både i
denne moralske betydning og som lønnsavhengige under moderne kapitalisme,
i økende grad en forholdsvis homogen masse.
En dyp endring har foregått på det sosiale plan – det sosial sikkerhetssystem
er forbedret og arbeiderklassens hverdagskultur har gjennomgått en frigjørende utvikling, vi fikk en forbrukssentrert livsførsel som seinere ble kritisert
av miljøbevegelsen. Arbeiderklassens nye tilstand synes å være irreversibel til
tross for de velkjente motangrepene under nyliberalismens æra. Arbeidsdagen
er nedkortet for store grupper og den totale livsarbeidstida er redusert.
Utdanning fyller en stor del av ungdomstida slik at erfaringen av å være lønnsarbeider kommer seinere i livet enn før.
Arbeiderklassen utgjør i våre dager en mye større del av totalbefolkninga i
Europa enn ved begynnelsen av det 20. århundre. Antallet lønnsavhengige, av
begge kjønn, er større enn noensinne. Antallet småborgere med lønnsarbeidere,
tjenerskap eller husmenn under seg er kraftig redusert og dermed er en viktig
kilde til autoritære mellommenneskelige relasjoner redusert. I vår tid er hvert
individ i høyere grad avhengig av sin egen personlige inntekt og av å
kvalifisere seg for arbeidsmarkedet. Tidligere var kategoriene av småborgere,
småbønder, næringsdrivende eller bare hjemmeværende langt større, i Norge
opp mot 50% av den voksne befolkning ved begynnelsen av det 20. århundre.
Differensieringen innen den moderne «utvidede» lønnsarbeiderklassen er også
mye større, fra arbeidsløse og utslåtte (prekariatet) til de velutdannede og
toppkvalifiserte. Men da må det tilføyes at arbeiderklassen heller ikke i
tidligere tider utgjorde noen kompakt enhet. (Jf. henvisning til Marx i note 10).
Som klasse var den oppdelt i ulike bransjer og yrker med ulik tilknytning til
faglig organisering og politiske partier. Det snakkes ofte om at organisasjonsgraden i den europeiske arbeiderklassen er lav. Men det har den også vært i
tidligere tider. I Norge var kun 20% av alle lønnsarbeidere LO-organisert i
1930, i dag er over 51% av alle arbeidstakere organisert i en fagforening.
Omstillingstakten i den samlede arbeidsstyrken er høy. Det er følgelig
vanskelig å organisere arbeiderklassen under landsomfattende fagorganisasjoner og vanskeligere for ett parti – også om partiet lar seg lede av en
sosialistisk ideologi – å representere hele arbeiderklassen, noe som trolig også
vil være tilfellet i et kommende sosialistisk samfunn. I en Vardøgerartikkel om
forholdet sosialdemokrati – arbeiderklasse skrev jeg følgende: «Arbeiderklassen i dag (er) politisk sett mindre samlet enn på lenge. Den er ikke lenger
entydig representert i det politiske systemet av bare ett parti.»16 Det er ingen
grunn til å endre dette standpunktet 30 år etterpå. Spørsmålet er om det er
urealistisk å tro at arbeiderklassen – dersom vi sier at den overveldende del av
befolkninga tilhører denne klassen – overhodet lar seg representere av ett parti.
Arbeiderklassen vil med økt fritid og økt utdanningsnivå artikulere stadig nye
behov og krav som går langt utover den klassiske lønnskampen. Det enkelte
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individ i arbeiderklassen vil oppleve at det i økende grad må forme og danne
seg selv, ikke bare for å kunne tilby sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet, men
også for å kunne omgå mennesker både i fritid og på arbeidsplassen på en
sivilisert måte. I denne selvdannelsen inngår også for eksempel tvangen til å
legge vekk rasistiske holdninger og å etablere likestilling mellom mann og
kvinne. Velferdskapitalismen stiller økende krav til sivilisert samarbeid og at
konflikter løses gjennom dialog (som vel er det mest politisk korrekte ord i vårt
vokabular). Og fra et sosialistisk synspunkt er det ikke noe galt i selve innsikten
om at et komplekst samfunn krever samarbeid – dette er jo alt hos Marx et
kjernepunkt i hans kapitalismeanalyse – men at dette samarbeidet foregår
ensidig på kapitalens snevre premisser. Faktisk er den økende samfunnsmessige kooperasjon i kimeform en foregripelse av det framtidige sosialistiske
samfunn – utviklet under seinkapitalismen. Denne evnen til sosialitet og
siviliserthet blir i seg sjøl en produksjonsbetingelse – en produktivkraft. Alt
dette har å gjøre med det Marx kalte det universelle eller sosiale individ, som
dannes i løpet av kapitalismens utvikling, men som er bærere av produktive
egenskaper og sosiale normer som viser utover kapitalismen.17
Den store arbeiderklassen som det her er snakk om, vil nødvendigvis ha en
rekke ulike (men ikke nødvendigvis uforenelige) behov og interesser som
vanskelig kan ivaretas av kun ett parti. Fra ren lønnskamp, via miljøkrav,
utdanning, kultur til «post-materialistisk» identitetspolitikk, støtte til minoriteter og humanistisk innsats for «de som faller utenfor». I en demokratisk
konkurransekamp vil det lett bli slik at arbeiderklassens ulike behov
representeres av ulike partier med hver sin «spesialitet». Ideen om ett parti,
utstyrt med en korrekt kunnskap om arbeiderklassen og den framtidige
samfunnsutvikling, i ledelsen for en samlet arbeiderklasse, blir dermed mindre
troverdig. Dette vil også gjelde under et sosialistisk samfunn, som bl.a. av den
grunn politisk sett må ha et flerpartisystem.
Det beste eksemplet på at det oppstår nye partier som følge av at nye saker
kommer på dagsordenen, er rekken av grønne partier som ble dannet i siste
fjerdedel av det 20. århundre. Vi fikk i denne tida både grønne partier som
følge av miljøproblemene og i tillegg en del en-sakspartier, for eksempel
feministiske partier, som regner seg som venstresidepartier. Disse nye partiene
hadde ikke det samme fokus på kapitalismen og de sosiale motsetningene som
de gamle venstresidepartiene hadde, og ofte fikk de problemer med å etablere
seg på permanent basis. Mange av de grønne partiene insisterer på å stå utafor
blokkene av høyre- og venstrepartier. Den grønne bevegelsen hentet en del av
sin inspirasjon fra kritikken av moderniteten og framskrittsoptimismen som ble
utvikla i radikale miljøer på 60- og 70-tallet, men bevegelsen har en indre
motsigelse mellom på den ene siden sivilisasjonskritikk og på den andre en
optimistisk tro på teknologiske løsninger av klimakrisa uten grunnleggende
samfunnsendringer. Den fikk bekreftet sin berettigelse gjennom forskernes
prognoser om den kommende klimakrisa. Men like lite som andre partier, har
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den grønne bevegelsen kunnet presentere troverdige forslag til hvordan denne
krisa kan håndteres på en måte som fordeler byrdene i forhold til hvem som
gjennom sitt konsum er ansvarlig for krisa. Vi er i dag bare i begynnelsen av
store politiske rivninger rundt problemene om rettferdig byrdefordeling i
klimakrisa. Den grønne bevegelsen har stått sterkest i Tyskland, hvor partiet
De grønne for første gang ble representert i forbundsdagen i 1983 med 5,6%
av stemmene. Seinere har dette partiet beveget seg klart inn mot det politiske
sentrum. Dets status som venstreside-parti er i beste fall uklar.
Internasjonale spørsmål – venstresida i den globale turbulens
Det er også et tredje plan hvor endringene etter den 2. verdenskrig har vært
betydelige, nemlig alt som har med de internasjonale forholdene å gjøre.
Seieren over fascismens resulterte i et Europa dominert av Sovjetunionen og
USA, et slags globalt «klassekompromiss». FN var seierherrenes svar på
fascismens herjinger og ble dannet etter forhandlinger mellom de to supermaktene. Følgen var at enhver europeisk politisk strategi som munnet ut i
fascisme og diktatur var utelukket. Demokrati, menneskeretter, men også antiimperialisme og anti-rasisme ble etter hvert inkorporert i elitenes offisielle
retorikk og ideologi. Her fungerte venstresida som avantgarde og pådriver.
Europas kolonivelder gikk tapt – Europa var ikke lenger verdenspolitikkens
sentrum. Det er betegnende at blant de mest gjenstridige i forhold til denne
politiske omkalfatringen var gaullistene i Frankrike (som satset på å gjøre
Frankrike «stort igjen» ved hjelp av EU) og torypartiet i Storbritannia (hvis
EU-skepsis bunnet i at den gamle imperiemakten aldri kunne bli «stor igjen»
innen EUs rammer). Disse to formasjonene i de gamle stormaktene skapte (og
skaper opp til denne dag, jf. Brexit) atskillig problemer for de nye EU-elitenes
prosjekt: full økonomisk og politisk integrasjon med en ny europeisk
verdensmakt som siktemål. På den andre sida gikk det forholdsvis smertefritt
å få de politiske elitene i tapermaktene Tyskland og Italia, og seinere i Spania
etter Francos fall, til å omfavne den nye europeiske orden.
Sovjetunionen kontrollerte Øst-Europa med hardhendte metoder
(invasjoner i Ungarn og Tsjekkoslovakia). USA dominerte Vest-Europa og
presset fram en politisk konsensus i vest, understøttet av omfattende CIAaktivitet og illegal politisk overvåkning av venstresida. De sosialdemokratiske
partiene føyde seg etter dette, og deltok sjøl aktivt i denne overvåkninga, slik
det i Norge ble avdekket av Lund-kommisjonen på 1990-tallet. Den sosialdemokratiske underordninga under US-hegemoniet skjedde ofte under store
politiske sjelekvaler, slik tilfellet Einar Gerhardsen ved beslutningen om norsk
Nato-medlemskap i 1949, illustrerer.
Alt dette førte til økt avstand mellom sosialdemokrati og et stort antall
venstresidemennesker og aktivister i mange europeiske land som ikke
aksepterte USA-dominansen. Både innafor de sosialdemokratiske partiene
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(DNA mistet 25000 medlemmer i årene 1949 til 1951) og til venstre for dem.
I Storbritannia – hvor antikrigs-bevegelsen var på sitt sterkeste – var det etter
krigen årelange stridigheter innad i Arbeiderpartiet (Labour) om atomvåpen,
NATO og forsvarspolitikk. Her ble det ingen varig splittelse, men i andre land
kom det til avskallinger fra sosialdemokratiet og etter hvert dannelsen av en ny
generasjon av venstresidepartier, som både inntok en kritisk holdning til USA,
men også til Sovjetunionen. Etterkrigstidas «nye venstre» oppfattet seg sjøl
som en «tredje vei» mellom stormaktsblokkene og mellom stalinisme og
sosialdemokrati (ikke å forveksle med Blairs og Giddens «third way» for
sosialdemokratiet på 1990-tallet). Både USAs og Sovjetunionens utenrikspolitikk ble kritisert. Dannelsen av SF (Sosialistisk Folkeparti) både i Danmark
(1958) og i Norge (1961), og seinere «eurokommunismen» i de søreuropeiske
land, inngår i dette mønsteret. Rent generelt ble internasjonale spørsmål, kamp
mot atomvåpen, krigsfaren, USAs kriger, særlig Vietnam, NATO-medlemskapet og i noen grad også EU-medlemskapet, viktigere for venstresida enn
internasjonale spørsmål hadde vært i mellomkrigstida.
Fra midten av 1960-tallet førte splittelsen mellom Sovjetunionen og Kina,
som av kineserne ble løftet opp på det ideologiske planet og eskalert mot
splittelse innad i de ulike kommunistpartiene, til dannelsen av maoistiske
grupperinger i Vest-Europa. Disse rekrutterte sine medlemmer fra 60-tallets
ungdoms- og studentopprør og resulterte i noen tilfeller i dannelsen av
riktignok små, men livskraftige partier, slik som AKP i Norge. Maoismen
betydde dermed en splittelse av den internasjonale kommunistbevegelsen og
en svekkelse av den radikale venstresida, en venstreside som den norske mlbevegelsen omsider, mot slutten av sitt livsløp, så seg sjøl som en del av. 70tallets behandling av den øvrige venstreside som «taktisk hovedfiende» var et
avsluttet kapittel. Da maktkampen i dagene etter formann Maos død i 1976 –
avgjort gjennom et klassisk palasskupp – banet veien for Deng Hsiao-Ping og
hans linje, måtte nødvendigvis den maoistiske entusiasmen forta seg. AKP, i
likhet med en lang rekke partier som var knyttet til den kommunistiske
tradisjonen, «normaliserte seg» til et vanlig venstreparti. Partiavisa
Klassekampen omdannet seg til et respektert organ for «hele venstresida».
Maoistpartier som ikke greide denne omstillingsprosessen gikk oppløsning og
død i møte. AKPs etterfølger, dagens Rødt, har beholdt noen av de aktivistiske
sidene ved AKP, men disiplinen, innsatsviljen og den revolusjonære retorikken
tilhører en svunnen tid.
Fra rundt 1990, i kjølvannet av østblokkens oppløsning, kan vi registrere at
de kommunistiske partiene enten skifter navn, slår seg sammen med andre
partier eller, med få unntak, forsvinner fra Europas politiske scene. Marxismen
blir også i langt mindre grad et referansepunkt for analyse og debatt på venstresida. I stedet kom liberale utopier, teorier om proletariatets død og om det
klasseløse tekno- og kunnskapssamfunnet som alternativer til en politiskøkonomisk klasseanalyse. Dette førte utvilsomt med seg en generell svekkelse
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av forståelsen av kapitalismen og dens innebygde motsetninger. Liberalismens
seiersjubel etter murens fall overdøvet for en stund det ubehagelig faktum at
klassemotsetninger og sosiale forskjeller likevel ikke ville forsvinne. Alt dette
innebar et teoretisk tilbaketog som den europeiske venstreside fortsatt sliter
med.
Utenrikspolitiske spørsmål var viktige for venstresida gjennom hele etterkrigstida. På 1980-tallet fikk vi nye omdreininger av rustningsspiralen, med
atomopprustning og et iskaldt forhold mellom USA og Sovjetunionen. Den
kalde krigens frontlinjer var stabile inntil Gorbatsjovs radikale og ensidige
nedrustningstiltak endret de europeiske forholdene. Warszawapakten nedla seg
sjøl i 1991. NATO fortsatte som verdens suverent sterkeste militærorganisasjon, fortsatt totalt dominert av USA. Muligheten for en felles europeisk
sikkerhetsordning gikk tapt. NATO ekspanderte inn i det maktvakuum som ble
skapt da Warszawapakten var borte og ga seg sjøl i 1999 retten til å operere
globalt i forsvaret av den kapitalistiske verdensorden. USA/NATO førte kriger
mot Jugoslavia, Afghanistan, Irak og Libya (for å nevne de viktigste).
Opinionen mot Vestens og USAs kriger «out of area» har vært massiv i
hele Europa (særlig under Irak-krigen), men venstresida har likevel ikke på
noen avgjørende måte klart å reise en opinion mot NATO-systemet som sådan.
I verste fall har venstresida kapitulert på dette punktet og gjort NATOspørsmålet til en ikke-sak (slik SV gjorde som regjeringsparti 2005 til 2013).
Heller ikke har den europeiske venstreside i dag noen enhetlig linje overfor
EU. En del venstrepartier og langt flere sosialdemokratiske partier er sterke
støttespillere for EU og tror at EUs manglende demokrati og arbeiderfiendtlige
lovgivning er noe som kan reformeres bort. Dette er noe av bakgrunnen for
framgangen som anti-EU-partier på høyrefløyen har hatt i de seinere årene.
Det er en interessant forskjell mellom de politiske elitene i mellomkrigstidas Europa og dagens situasjon. Den gang var det bare et svakt
samarbeid mellom de herskende politiske klassene i Europa. Det var åpenbare
konflikter mellom dem og det var ingen utenomeuropeisk makt sterk nok til å
legge en demper på dem, slik USA særlig greide i de tidlige etterkrigsårene. I
dag er de europeiske elitene bundet opp i et liberalistisk verdensbilde som ble
hamret på plass i tiårene etter 1945 og som nådde sitt høydepunkt etter
Sovjetunionens sammenbrudd på 1990-tallet. De omklamrer og besverger de
«liberale verdiene» desto sterkere som deres konkrete sosiale og økonomiske
politikk møter motstand i folkedypet og fra partiene som ikke tilhører
maktblokken. De er oppdratt i en kapitalistisk internasjonalisme og globalisme
– her har de akademiske institusjonene spilt på lag med maktblokken, særlig i
perioden 1990 til 2008. I dette verdensbildet spiller USA rollen som
velgjørende hegemon, helt i tråd med Det demokratiske partiets tradisjonelle
sjølforståelse.
Tida er i ferd med å løpe fra denne verdensorden. Det er ikke lenger opplagt
at USA ivaretar de vest-kapitalistiske statenes fellesinteresser når dette går
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utover USAs egne kortsiktige nasjonale interesser. Og her nytter det ikke å
skylde på Trump som årsaken – han er kun symptomet på denne situasjonen. I
tillegg kommer nye avanserte industriland (som Kina) forstyrrende inn og
skaper usikkerhet om hva som egentlig er fellesinteressene til avanserte
industriland. Endelig, for det tredje, viser det seg at demokratiet og det sivile
samfunn i Europa fortsatt utgjør et veritabelt oppkomme av folkelige
bevegelser og opprør som er i stand til å hindre nyliberale «reformer». I så
måte er det mer vitalt enn i de to andre vest-kapitalistiske sentra, USA og
Japan. Alt i alt viser det seg at Europas politiske ordninger, herunder det unike
systemet av nasjonalstater, er «åpne» konstruksjoner som er påvirkelige av
sosiale bevegelser. De er ikke ideelle redskaper for å få de europeiske folkene
til å akseptere massearbeidsløshet, nedgang i levestandard og fleksibilisering
og individualisering av arbeidsmarkedet.
Det populistiske spøkelset
Etter Brexit og valget av Trump i 2016 er populisme blitt et sentralt debattema
for europeiske politikere, journalister og tenketanker. Populisme framstilles
som noe farlig, ufornuftig og irrasjonelt, nærmest en sykdom som har rammet
store deler av Europas folk. I forlengelsen av populismen ligger fascismen –
man viser stadig til mellomkrigstidas politiske erfaringer. Budskapet bæres
fram av nesten alle sentrale politikere knyttet til EU-systemet og av en
ustoppelig rekke av akademikere og mediefolk. Det appelleres, ikke minst til
venstresida, om at man i fornuftens, opplysningens, menneskerettighetenes og
demokratiets navn må slutte seg sammen for å avverge den truende
populistiske faren, ja i verste fall en ny fascisme.
Her reiser det seg minst to spørsmål som må kommenteres. Først – er det
riktig av venstresida å delta i en slik «enhetsfront» mot populismen og hva blir
i så fall konsekvensen av en slik deltakelse? For det andre – er fascisme en
overhengende fare i dagens Europa og kan populismen bane vei for fascisme?
Populisme er et notorisk uklart begrep som oftest brukes av dem som
frykter populismen og trenger en enkel etikett for å karakterisere politiske
motstandere.18 Dersom populisme betyr å være imot systemet, imot eliten og
imot globalisering, men for folket, for demokrati og for politisk suverenitet –
ja, så er det et utall av politiske posisjoner, på høyre og venstre side i dagens
Europa, som er populistiske. I alle fall er det en del som tyder på at
motsetningen folk – elite er gjennomgående i de politiske bevegelsene som
kaller seg, eller blir kalt, populistiske.
Det er nettopp her Chantal Mouffe, som skriver om Den populistiske
utfordringen i dette nummeret av Vardøger, går i forsvar for populismen. I all
korthet går forsvaret ut på at Europas politiske eliter, maktblokken i det
politiske sentrum, sjøl har framkalt en populistisk reaksjon, særlig til høyre,
men også til venstre. Hun anklager den politiske eliten for å ha satt
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demokratiet, i grunnbetydningen folkestyre, mer eller mindre ut av kraft, fordi
elitene, herunder også sosialdemokratiet, har akseptert finanskapitalens diktat
og de nedskjæringene og «reformene» som følger av dette og i tillegg blander
seg regelmessig inn i demokratisk besluttede avgjørelser som fattes i
medlemslandene. Populismen springer ut av sosial misnøye og misnøye mot
det politiske systemet, fordi det fungerer på en måte som innskrenker
demokratiets spillerom, samtidig som demokratiet formelt består.
Denne tilstand kaller hun post-demokrati. Vi lever i dag i et «populistisk
øyeblikk», ifølge Mouffe, og venstresida må utvikle en «venstre-populisme»
dersom den skal kunne konkurrere effektivt med de høyrepopulistiske
bevegelsene.19 Grunnleggende for Mouffes forståelse er at begrepet demokrati
i seg sjøl forutsetter konflikter. Demokratiet er agonalt, det inneholder en
pluralitet av posisjoner i konflikt og de kan ikke oppløses på en harmonisk
måte. Det er alltid et maktelement som betinger måten konfliktene får en
løsning på, et klassekompromiss er et kompromiss mellom ulike sosiale makter
(for eksempel 1930-tallet klassekompromiss som banet vei for Nygaardsvoldregjeringa). Konflikter kan ikke løses ved at partene bekjenner seg til dialog.
Bekjennelser om gode hensikter og intensjoner er mer å ligne med et rituale
som muliggjør fredelig konfliktløsning, en uunngåelig del av demokratiets
retorikk. Heller ikke er det så enkelt at man kan være enig om å være uenige,
fordi politiske konfliktene har eksistensiell betydning. Konflikter beror ikke på
«misforståelser», kunnskapsløshet eller ufornuft. Man må leve med dem og det
er gjennom en rekke konfrontasjoner og kompromisser man overhodet finner
en måte å leve med dem på. Populistiske bevegelser har det fortrinn, i
motsetning til maktblokkens tildekking og mystifisering av konfliktene, at de
løfter fram konfliktene. På denne måten bidrar populistiske bevegelser til å
gjenvinne demokratiets livskraft og overvinne den bestående postdemokratiske tilstand.
Det er en rekke sider ved Mouffes analyser som jeg ikke kommenterer og
som jeg muligvis ikke er enig i. Imidlertid kan jeg slutte meg til synet på
demokrati som en reell konfliktsammenheng og at elitenes stadige behov for å
inngå kompromisser og skape konsensus i toppen av det politiske systemet,
fører med seg tilsidesettelse av innbyggernes interesser og i det lange løp
undergraver demokratiet.
Følgelig – for å svare på det første spørsmålet – vil det ikke være riktig av
venstresida å slutte opp om en bred front mot populismen. Det ville betydd at
venstresida drukner i en konsensus som undergraver demokratiet som en
agonal tilstand av konflikter. Det ville også betydd at de som er ansvarlig for
de populistiske reaksjonene vi har sett i de seinere år, Macron, Merkel, EUkommisjonen osv., går fri for kritikk. Årsakene til den omfattende folkelige
misnøyen tildekkes.
Oppgaven for venstresida må i stedet være å finne en politisk form og en
retorikk som i større grad taler til folket, også den del av folket som står relativt
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fjernt fra venstresida, samtidig som substansen i venstresidas politiske budskap
beholdes.
Hva så med det andre spørsmålet – består det en reell fare for fascisme i
dagens Europa og har denne faren noe med populismen å gjøre?
Tidligere i denne artikkelen har jeg argumentert for at det har skjedd grunnleggende endringer av det sivile samfunn i Europa i positiv retning. Demokratiske holdninger, respekt for rettigheter, også minoriteters rettigheter, er
grunnfestet i folkedypet. Dette faktum forhindrer imidlertid ikke at det finnes
terrorister av ulike typer og fascistiske miljøer. Men tallmessig er de forsvinnende få. Like lite som muslimske terrorister er representative for den
muslimske befolkning, er voldelige høyreekstremister representative for de
høyrepopulistiske partiene som opptrer innafor de demokratiske systemene i
dagens Europa. Det finnes ingen fascistisk massebevegelse som tar mål av seg
til å gripe den politiske makta, og nettopp det var et sentralt element i
fascistenes makterobring i mellomkrigstida.
Det er heller ikke taktisk lurt av venstresida å sette stemplet fascist eller
rasist på folk i de høyrepopulistiske bevegelsene, så lenge de sjøl ikke erklærer
seg å være nettopp det. Og i hvert fall ikke dersom de som blir satt stempel på
tilhører vanlig arbeiderklasse. Da lager venstresida bare ris til egen bak. Dette
vil være en sikker måte å blokkere for kommunikasjon med høyrepopulistiske
miljøer. Vi – altså venstresida – har derimot interesse av å få mennesker som
er negativ til innvandring, ikke fordi de er rasister, men fordi de frykter for
arbeidsplassen sin, i tale.
I det hele tatt vil det være viktig for den radikale venstresida å søke kommunikasjon med de deler av arbeiderklassen som ikke deler våre synspunkter
(som jo er flertallet20), og kanskje gi lavere prioritet til kommunikasjon med
miljøene som befinner seg på toppen av det politiske systemet.
Riktignok er det likheter mellom situasjonen i mellomkrigstida og vår tid,
og dette blir ofte løftet fram av media. Jeg har alt nevnt den politiske
polariseringen både i mellomkrigstida og i åra etter 2008. Men polarisering i
seg sjøl er ikke galt forutsatt at motsetningene ikke ender i voldsbruk. Det er
nettopp angsten for konflikter og politikernes snakk om at det ikke finnes
alternativer til nyliberalismen som er problemet. Delvis genererer dette apati
og passivitet blant folk flest. Men etter hvert også forbannelse.
Hitlers naziparti, i likhet med en rekke andre fascistiske bevegelser i
mellomkrigstida, hadde betydelig appell i de mest tradisjonelle delene av
samfunnet, på landsbygda og i småborgerskapet. I valg fikk Hitler flest
stemmer i jordbruksdistriktene dominert av storgodseiere og med stor bondebefolkning, områder som Østpreussen, Pommeren og Schlesvig-Holstein.
Storbyene og industriområdene i vest var derimot de svakeste områdene for
nazipartiet. (For kommunistpartiet var forholdet omvendt.) I dag er som sagt
det sivile samfunn i Europa, inklusive Tyskland, endret i demokratisk og antiautoritær retning. Adelen finnes ikke, det konservative småborgerskapet er
29

sterkt redusert, akademikerne og studentene er ikke høyreekstremister slik de
i stort monn var i mellomkrigstida. Det finnes i dag heller ikke noe industriborgerskap som er villig til å gi fascistiske partier pengestøtte.
Likevel er det en annen ulikhet som sterkest slår oss mellom den gang og i
dag. Innslaget av voldsbruk mot politiske fiender i kampen om kontroll over
gater, plasser og det offentlige rom var betydelig. Denne massive voldsbruken,
stilltiende akseptert av store deler av borgerskapet, delvis også av myndighetene, var en viktig forutsetning for etableringa av et fascistdiktatur både i Italia
og i Tyskland. Hitlers stormtropper, SA, talte som nevnt 70 000 kampberedte
menn før maktovertakelsen i 1933. Det ble praktisk talt ført krig i de tyske
storbyene, særlig mot det tyske kommunistpartiets Røde Frontkjemperforbund, men også mot det sosialdemokratiske Riksbanneret, som talte rundt
en million medlemmer. I riksdagsvalgkampen i juli 1932 ble 86 personer drept
i slagsmål mellom disse gruppene. Situasjonen nærmet seg borgerkrig.
Uansett hvor negativt vi bedømmer situasjonen i dagens Europa – vi
befinner oss langt unna slike tilstander. Verken i de brede befolkningslag eller
hos myndighetene er det sympati for fascistiske løsninger på de politiske og
økonomiske problemene som finnes. 21
Etiketten fascisme kan være politisk effektiv for å få venstresida til å
underordne seg de liberale og sosialdemokratiske elitene i kampen mot en
påstått fascistisk fare. Dette vil reelt være en samling om de systembevarende
partiene og om de bestående maktforhold og det nyliberale hegemoniet som
venstresida har som mål å bekjempe. Deler av venstresida har sjøl bidratt til en
forvirrende debatt gjennom et vidt og unyansert begrep om fascisme og ved
ikke å trekke et tydelig skille mellom ytre høyrepartier som arbeider innafor
det parlamentariske demokratiet og voldelige, fascistiske partier.
Fascisme som politisk løsning er i dag en blokkert mulighet i europeiske
politikk – i motsetning til i mellomkrigstida. Vi har innskrenkinger og de facto
undergraving av demokratiet og rettighetene i en rekke land, men det er tross
alt noe annet. Det er vanskelig å se for seg at demokratiet i betydning reelle
valg, konkurranse mellom partier og parlamentarisk kontroll, overhodet kan
settes ut av spill. Årsaken er den vetomakt som arbeiderklassens demokratiske
holdninger og faktiske agering utgjør. Arbeiderklassen i betydning vanlige
folk, de lønnsavhengige, har i dag ikke en konstruktiv politisk rolle i form av
nye politiske prosjekter og offensive reformforslag. Klassen har derimot en
reaktiv rolle. Den motsetter seg de mange statlige «reformforslag» som
angriper dens sosiale posisjon. Denne reaktive agering utspiller seg gjennom
valg, men også som aksjoner av typen Gulvestene i Frankrike.
Æren for demokratiets konsolidering skal altså ikke tildeles de liberale
elitene og deres EU-prosjekt og heller ikke det som i høytidelig anledninger
omtales som «europeiske verdier». Snarere handler det om noe velkjent i
europeisk historie: at motstand og opprør nedenfra til stadighet dukker opp og
tvinger fram demokratiske ordninger. Uansett hvor mye elitene snakker
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nedsettende om populisme, utgjør opprør av denne typen en vitalisering av
demokratiet. På samme måte som de to EU-avstemningene i Norge, der folkets
flertall stemte i strid med den politiske eliten og de to systembevarende
partiene Høyre og DNA, ikke utgjorde noen undergravning, men en
vitalisering av demokratiet. Det er ikke populismen, men elitene egen agering
som er demokratiproblemet.
Politikkens krise – det sivile samfunns vitalitet
Arbeiderklassen har alltid vært det avgjørende sosiale referansepunkt for
venstresida. Men arbeiderklassen har endret seg, og disse endringene har
påvirket politikken og det offentlige liv i Europa. Med den klassiske industriarbeiderklassens reduksjon ble det tradisjonelle tette forholdet mellom sosialdemokrati og arbeiderklasse svekket. Verken sosialdemokratiet eller venstresidas partier maktet å etablere noe tilsvarende tett forhold til de nye delene av
arbeiderklassen (serviceyrker, offentlig tjenesteyting, akademiske mellomlag)
som ekspanderte i etterkrigstida. Det har skjedd endringer i det europeiske
sivile samfunn gjennom et langt tidsrom (i hvert fall siden 60-tallet) som virket
konsoliderende på demokratiet, men som på den andre siden også har virket i
retning av svekkelse av partisystemet og minsket tillit til politiske myndigheter
og alle former for autoritet. For venstresidepartiene er det viktig å være seg
bevisst funksjonen av (på sitt beste) å være en avantgarde for demokratiseringa
av det sivile samfunn og de politiske systemene i Europa. Deler av dagens
venstreside har også røtter tilbake til 60- og 70-tallets anti-autoritære ungdomsopprør, som var starten på endringer av det sivile samfunn og hverdagskulturen. Men prisen for denne avantgardefunksjonen ble på den andre sida at
det oppsto et «fremmedgjort» forhold mellom venstresida og særlig den
tradisjonelle industriarbeiderklassen.
Den moderne arbeiderklassen har investert sin politiske «kapital» i
velferdsstaten og et demokrati som sikrer trygghet og levestandard. Den er
villig til å la seg mobilisere om disse verdiene trues. Den har definitivt mer enn
sine lenker å miste. På den andre sida har den samme klassen et fremmedgjort
forhold til politikk, og kanskje i særdeleshet et fremmedgjort forhold til ytterste
venstre med sin anknytning til revolusjonære tradisjoner, symbolikk og sin
hang til moralisme, overdramatiseringer og apokalyptisk svartmaling av
situasjonen. Det er et tålmodighetsarbeid å overvinne denne fremmedgjøringa.
Men det er ingenting i venstresidas kjernesaker slik som forsvar av
velferdsstaten og motstand mot økt ulikhet som, dersom de presenteres
gjennom en realistisk retorikk, tilsier at det er umulig.
Egentlig har vi i dag å gjøre med tre ulike kriser på det politiske planet som
bør holdes atskilt fra hverandre. En krise for ytre venstresidepartiene, en krise
som mer eller mindre har eksistert siden 1970-tallet og som henger sammen
med at den radikale venstresidas enorme og urealistiske forhåpninger i
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etterkant av 1968-opprøret aldri ble innfridd. For det andre en krise for
sosialdemokratiet som blant annet henger sammen med endringer i arbeiderklassens sammensetning og minsket politisk aktivisme i det sosialdemokratiske grunnplanet. Dette medførte rådløshet og vakling i sosialdemokratiet.
I avgjørende øyeblikk til kapitulasjon for nyliberalismen. Begge disse krisene
har nå vart i lang tid. De bekrefter så å si, på negativt vis, slektskapet mellom
de to politiske formasjonene.
Så har vi endelig en krise for hele det politiske systemet og som består i at
folk flest mister tiltro til politikerne og delvis også mister tillit til de
demokratiske institusjonene som sådan. Dette ble særlig tydelig i etterkant av
den økonomiske krisa som begynte i 2008 og den er sterkere i det sørlige enn
i det nordlige Europa. Men denne tillitskrisa har egentlig «alltid» vært der, for
det har alltid vært store deler av befolkninga som har hatt mistillit til systemet
og/eller har forholdt seg passive fordi de ikke tror det er mulig å endre noe som
helst. En av grunnene til at denne krisa kommer tydelig opp til overflaten i dag,
er ikke bare sosial forverring men også at det sivile samfunn har endret seg i
positiv og mer aktivistisk retning. Den sosiale tryggheten har tross alt økt, ikke
for alle, men for store befolkningsgrupper. Enkeltindividene har større sjøltillit
og større frihet, de har økt sine kunnskaper, de stoler på sitt eget omdømme og
mistror i økende grad autoriteter og massemedia. De klager i økende grad over
alle former for krenkelser, ikke nødvendigvis fordi det er mer krenkelser men
fordi de er mer modige til å klage. De har en relativt klar bevissthet om
velferdsstatens og demokratiets store betydning. Mennesker som er preget av
slike holdninger står ikke på spranget til å bli høyrenasjonalister eller rasister.
I dette ligger det tross alt en mulighet for venstresida.
Fundamentet for stabil politisk makt ligger i dag i den kampkraft og den
evne til blokkering av reaksjonær politikk som arbeiderklassen er i stand til å
demonstrere. Fundamentet ligger i det sivile samfunn, og min betingede
optimisme er at det politiske systemet til syvende og sist vil justere seg i
forhold til dette fundamentet. Venstresida må med andre ord se seg sjøl som
en del – ofte en mindre betydningsfull del – av en større politisk-sosial
omforming av samfunnet. Den må vektlegge skolering og organisasjonsbygging ellers vil den ikke ha medlemmer som er villig til å gjøre frivillig
politisk arbeid. Den må opprettholde forbindelsen til arbeiderklassen, i
særdeleshet til fagbevegelsen. Ellers trues den av betydningsløshet i en slags
politisk drivhuseksistens – i verste fall et sted for trening og rekruttering av
nye eliter som skal supplere de herskende liberale og sosialdemokratiske
elitene. Men den må også forstå at svært mye av det vi kaller politikk i dag
eksisterer i form av spontane bevegelser og aksjoner, mer eller mindre på siden
av partiene og det politiske systemet.
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NOTER
1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

Takk til Einar Braathen og Hans Ebbing for kritisk gjennomlesning og endringsforslag som delvis er tatt til følge.
Det er altså en rekke grunner for å sette et viktig skille ved begynnelsen av 1920tallet. Både av økonomisk art og politisk i form av overgang til en mer direkte og
bitter klassekonfrontasjon, samt indre splittelser og usikkerhet i
arbeiderbevegelsen. Økonomisk ekspansjon ble avløst av stagnasjon. I mange
land stoppet framgangen for venstresidepartiene opp. Eric Hobsbawn sier om
arbeidsløsheten i sin Ekstremismens tidsalder, Oslo 1997 s. 96: «Det er lett å
glemme at selv i oppgangstider i 1920-årene (1924-29) var den [arbeidsløsheten]
gjennomsnittlig mellom 10 og 12 prosent i Storbritannia, Tyskland og Sverige,
og ikke mindre enn 17-18 prosent i Danmark og Norge. Bare USA, med en
gjennomsnittlig arbeidsløshet på omtrent fire prosent, hadde en økonomi som
gikk for full maskin.» Edvard Bull (dy) sier i Arbeiderklassen i norsk historie, 2.
utg. Oslo 1948 s. 287: «Krisen (i 1920-21) skapte en helt ny situasjon for
arbeiderklassen. Sommeren 1921 var hver femte mann av de fagorganiserte
arbeiderne blitt ledig… Massearbeidsløsheten fortsatte helt fram til den neste
krigen.» Også samme perspektiv hos Lars Magnusson: Sveriges ekonomiska
historia, Stockholm 1996 særlig s. 365. Erkjennelsen av at forsøkene på
revolusjonære offensiver i de europeiske land var gått i stå, var utgangspunktet
for Lenins skrift Radikalismen – kommunismens barnesykdom, skrevet i 1920.
Indirekte ble dermed det grunnleggende spørsmålet reist om splittelsen i
arbeiderbevegelsen og dannelsen av Komintern kort tid i forveien, var fundert på
en riktig situasjonsforståelse. (Om Komintern se nedenfor.)
Jf. Hans Ebbings drøfting av et nært beslektet spørsmål: «Er Det norske
arbeiderparti et sosialdemokratisk parti?» I: Vardøger nr 18/88 s.153-179.
Marx-Engels-Werke (MEW) Berlin 1956 ff, bd 17 s.539.
A. Gramsci: Selections from the Prison Notebooks. Ed Hoare & Novell Smith,
London 1971, s. 148
En god analyse av Italias politiske situasjon gir Matteo Pucciarelli: Salvini
Ascendant. New Left Review 116/117, March-June 2019 s. 9-32. Sommeren 2019
har opplevd oppløsninga av samarbeidet mellom Lega og Femstjernersbevegelsen og overgang til en koalisjon mellom Femstjernene og sosialdemokratene.
Klassekampen 28.5.2019, s.6
Wolfgang Streeck: Det radikale nederlaget. Klassekampen 12.06.2019, s. 20-21.
Marx kan i enkelte sammenhenger omtale fagforeningene (i England) som en
«aristokratisk minoritet», flertallet av arbeiderne, konstaterer han, er ikke fagorganiserte. Og «de aller fattigste vil aldri tilhøre dem». Innlegg på møte i Den
internasjonale arbeiderassosiasjonen, 1871. Marx-Engels-Werke, bd 17, s. 649.
Engels her sitert fra to brev: til Marx 9.9.1879, Marx-Engels-Werke Bd 34, s. 105
og til August Bebel 22.12.1882, Marx-Engels-Werke Bd 35, s. 416.
Gramsci op.cit. særlig s. 237
E. H. Carr: The twilight of Comintern 1930-1935, London 1982, s. 65 og s.91.
Det siste sitatet er fra et KPD-vedtak fra mai 1933.
A. J. P. Taylor: The Course of German History. London 1966, s. 208 og 210.
Golo Mann sier i sin Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.
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Frankfurt 1969, s. 655 om den hvite terror i 1919: «Det verste var at de
sosialdemokratiske regentene var sammenknyttet med den.»
Se Einar Lie: Europas lange nedtur. Aftenposten 13.1.2019, s. 2.
Om den kulturelle omdanning som skjedde i etterkrigstida skrev jeg følgende i
«Sosialdemokrati mellom stat og samfunn», Vardøger nr 18/1988 s. 96-97: «Det
er arbeiderklassens livssituasjon og hverdagsmoral som er blitt sterkest revolusjonert i løpet av etterkrigstidas velferdsutvikling… Overgangen til og behovet
for, særlig personlig, men også allmennpolitisk frigjøring og ‘modernisering’ var
i denne klassen klart størst. Ungdomsopprøret fra og med slutten av 50-tallet med
sine mangfoldige politiske, men først og fremst upolitiske uttrykk: musikk, dans,
seksuell frigjøring, ‘opprør’ mot de voksnes verden, konform gjengmentalitet så
vel som narsissistisk individualisme – denne kulturen… betydde de største
endringer for dem (arbeiderklassens barn)… Det er et opprør mot alle sosiale og
autoritære bindinger som hemmer individets realisering. Nettopp derfor blir
denne overgangen preget av ekstremt individualistiske holdninger og en delvis
oppløsning av arbeiderklassens tradisjonelle samhold og politiske bevissthet…
Dens effekt vil også i framtida vær hovedsakelig positiv. Kravet om frihet og
uavhengighet vil også nødvendigvis være et krav om demokratisering og fortsatt
velferdsstat». Hans Ulrich Wehler snakker om den «dramatisk endrede livsstil»
som fant sted i den tyske arbeiderklassen i etterkrigstida og sier: «Den
proletariske mindreverdsfølelsen som stadig var til stede ble bygd ned, følelsen
av egenverdi økte derimot.» Deutsche Gesellschaftsgeschichte Bd 5, 1949-1990.
München 2008, s. 155.
«Sosialdemokrati mellom stat og samfunn», Vardøger 18/88, s.68. Her ble det
også sagt: «Arbeiderklassen er verken død eller borgerliggjort. Tvert imot er den
en maktfaktor ingen kan komme forbi. Men den er i dag en maktfaktor av negativ
type. Den blokkerer mulighetene for å gjennomføre en virkelig høyrepolitikk.»
ibid., s.110
Se Marx refleksjoner omkring dette på ulike steder i Grundrisse der Kritik der
politischen Ökonomie, Berlin 1953, for eksempel s. 599-600 og s. 635.
Som en kuriositet nevnes her at Jürgen Habermas i en artikkel fra 1977 uttrykker
bekymring for en «ny populisme» i de europeiske land. Blant disse betenkelige
«strømningene» mener han også å finne det norske Sosialistisk Venstreparti, fordi
det den gang hadde, og fortsatt har, nei til EU i sitt politiske grunnlag. For
Habermas kvalifiserer dette SV som et populistisk parti. Ifølge Habermas har de
populistiske protestene en «defensiv karakter». De retter seg mot «ødeleggelsen
av livsformer som er blitt til gjennom tradisjonell tilvenning». Se Briefe zur
Verteidigung der Republik. Utgitt av Duve, Böll og Staeck. Reinbek/Hamburg
1977, s. 67-68.
Jf Mouffes bok For a Left Populism, London 2018. Lesverdig er også Göran
Greider og Åsa Linderborg: Populistiska Manifestet, Forlaget Natur og Kultur
2018. De hevder (s.16) at den av-ideologisering som har skjedd i arbeiderbevegelsen har skapt et vakuum hvor høyrepopulismen har fått innpass. Det
trengs derfor en form for venstrepopulisme. Om populismebegrepets historie se
Marco d’Eramo: «Populism and the New Oligarchy». New Left Review 82,
July/August 2013.
Ifølge en undersøkelse fra februar 2019 har i Norge partiene SV og Rødt
henholdsvis 10,4% og 6,6% oppslutning blant LOs medlemmer. Både Høyre og
Senterpartiet har større oppslutning blant LO-medlemmene, som vi må anta utgjør
betydelige deler av arbeiderklassen. DNA har i denne målingen oppslutning fra
hele 46% av LO-medlemmene. Klassekampen 19.2.2019.

21)

Kun i ett land har det eksistert tilløp til omfattende fascistisk gateterror som har
influert på utfallet av en politisk konflikt, nemlig under omveltningene i Ukraina
vinteren og våren 2014. Den såkalte Majdan-revolusjonen ble preget av grupperinger som åpent bekjente seg til den ukrainske fascist-bevegelsen fra 2. verdenskrig, enorme bilder av fascistlederen Bandera og bevegelsens rød-svarte fane
(som symboliserer blod og jord) dominerte på Majdan-plassen. Enkelte av disse
fascistlederne fikk plass i den nye ukrainske regjeringa som ble dannet i februar
2014. Dette skjedde til aktiv støtte fra EU, USA og en norske utenriksminister
(Brende) som lot seg avbilde under en av de rød-svarte fanene. Sjøl om de
ukrainske fascistene i dag ikke har noen oppslutning i det ukrainske folk, bør ikke
denne lite tiltalende alliansen mellom liberalisme og fascisme glemmes.
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Göran Therborn
DET SVENSKE SOSIALDEMOKRATIETS SKUMRINGSTIME

Det svenske parlamentsvalget den 9. september 2018 ga det svakeste
resultatet for Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) siden 1911, da
en nær allmenn stemmerett for menn ble innført. Den gang fikk partiet 28,5
prosent av stemmene, denne gang 28,3. Et helt hundreårs framgang var feid
bort. Like fullt hilste partiets ledelse resultatet velkommen som en halv seier,
og lederen, Stefan Løfven – en solid, middelaldrende familiemann – gikk
seint på valgnatta ut på partifest (sammen med kona). De svenske
sosialdemokratenes ambisjoner er blitt smålåtne i dag. SAP har historisk sett
vært det mest framgangsrike av alle sosialdemokratiske arbeiderpartier i
verden. I mer enn et halvt hundreår, mellom 1932 og1988, fikk det over 40
prosent av stemmene ved hvert eneste valg med et valgsystem basert på
forholdstallsvalg i flermannskretser med flere partier. Ingen av de andre
partiene i Sverige har fått over 30 prosent siden første verdenskrig. Så seint
som i 1994 vant SAP 45 prosent av stemmene. Det hadde regjeringsmakt
sammenhengende fra 1932 til 1976, bortsett fra «sommerferieadministrasjonen»1 i 1936, og deretter igjen i årene 1982-91, 1994-2006 og 2014-18. I
skrivende øyeblikk ((oktober 2018) kan vi ikke utelukke at SAP vil dominere
en regjeringskoalisjon etter 2018.
Sosialdemokratiet kom til Sverige via Tyskland og Danmark. De danske
kameratene var forbilde for den første generasjonen av svenske reformister.
Men fra midten av 1930-tallet ble svenskene sett opp til som de beste i sin
klasse. SAP-regjeringene hadde i perioden 1936-76 stor suksess med
gjennomføring av sosiale reformer: de gikk forsiktig, stegvis fram, alltid godt
forberedt. De kunne vise til full sysselsetting, en framgangsrik åpen økonomi
som var konkurransedyktig i verdensmarkedet, en sjenerøs velferdsstat og et
egalitært samfunn. Omkring 1980 hadde Sverige den minst ulike fordeling av
inntekter og minst ulikhet mellom kjønnene i verden. I 1976 foreslo LO å
innføre «lønnstakerfond», kanskje det mest vidtrekkende, konkrete virkemiddel for å innføre en sosialistisk økonomi som noen gang var fremmet av
vanlige sosialdemokrater. Sosialdemokratiseringen av landet var så gjennomgripende at også den regjeringskoalisjonen av sentrum-høyrepartier 1976-82,
som offisielt kalles «borgerlig» i Sverige, måtte styre for full sysselsetting og
sosiale rettigheter.2
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Motreformasjonen
Det var ledelsen i SAP som sjøl satte i gang den samfunnsøkonomiske
motreformasjonen tidlig på 1980-tallet. Den nyliberale vendingen begynte
som en slags krisepolitikk. Eksportindustrien var blitt mindre konkurransedyktig på pris. Den gjenværende tekstil- og klesindustrien ble feid vekk,
koreanske og japanske verft utkonkurrerte svensk skipsbygging, og stål- og
trevareindustriene ble tvunget til å nedbemanne. Profitt- og investeringsnivåene var lave. Betalingsbalansen var negativ i perioden 1978-91, og
profittens andel av verdiskapingen falt fra 30 prosent i 1960- og begynnelsen
av 70-årene til 24 prosent i 1978. Dette ble framstilt som en trussel mot
jobbene selv om nivået i sysselsettingen ble holdt oppe midt i den internasjonale krisen. Økonomene i den svenske fagbevegelsen, LO, så vel som i
SAP var enige om at lønningene måtte holdes nede for å øke profittene. Det
viktigste virkemiddelet for å oppnå dette var en devaluering straks SAP
inntok regjeringskontorene igjen i 1982. Partiledelsen kastrerte det potensialet for samfunnsendring som lå i forslaget om lønnstakerfond framsatt av LOs
sjefsøkonom Meidner, selv om en neddempet versjon ble offisielt vedtatt som
en symbolsk hilsen til landsmøtene i partiet og fagbevegelsen. 3
1980-årene bekreftet det internasjonale gjennombruddet for nyliberal
økonomisk teori. En gruppe økonomer i SAP satte i gang et seminar for å
tilegne seg de nye ideene fra Chicago og greide å få gjennomslag hos finansminister Kjell-Olof Feldt og sentralbanksjefen. Markedsgjøring og kontroll
med inflasjonen ble nå prioritert i sosialdemokratiets politikk. Denne klikken
trumfet igjennom liberalisering av svenske kreditt- og kapitalmarkeder i
1985. Feldt forteller at da forslagene ble presentert for Olof Palme, svarte
statsministeren: «Gjør som dere vil. Jeg forstår ikke noe av dette likevel».
Sammen med reorganiseringen av den lenge innsovnete Stockholms Børs
åpnet dette slusene for spekulativ finanskapital, utenlandsk så vel som innenlandsk. Omsetningen steig fra 12 prosent av BNP i 1980 til 68 prosent i 1989
og 128 prosent i 2012. Denne andelen var større enn hos de ledende «børsnasjonene»: 115 prosent i USA, og 123 for Storbritannia.4 Dette skapte i
neste omgang en selvdrevet, innenlands finanskrise i 1991. Den førte til at
full sysselsetting opphørte i Sverige, til at BNP sank med fire prosent og
skattebetalerne måtte bidra med ytterligere fire prosent av BNP for å redde
bankene.
SAP var heldig med at det ble en borgerlig koalisjon 1991 til 1994, ledet
av Moderatenes kaldkrigshauk Carl Bild, som fikk til oppgave å håndtere
ringvirkningene da denne finansboblen brast. Det var en oppgave den mestret
på en elendig måte og dette banet veg for at SAP kunne vende tilbake til
regjeringskontorene med 45 prosent av stemmene. 5 Sosialdemokratene greide
å stabilisere økonomien på nytt og befri landet fra avhengighet av bankierene
i New York. Resultatet ble likevel kortlivet og kom i stand gjennom harde
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innstramminger. De reviderte ikke filosofien med privatiseringer, liberalisering eller «new public management», der metoder fra private storforetak
ble overført til offentlig forvaltning. De hadde ingen tanker om sosial
utjamning. De borgerlige og sosialdemokratiske regjeringer som har vekslet
med å ha regjeringsmakten etter 1991, har tvert om deltatt i et stafettløp for å
fremme ulikhet og profittjag. De har i fellesskap senket skatt på arv, formuer
og eiendom til null, lettet skattene på kapitalinntekter i forhold til beskatning
av lønningene. De snevret inn kriteriene for sosialhjelp, samtidig med at
tildelingskriteriene ble strammet til. I 2016 kåret magasinet Forbes Sverige
til «beste land for business i 2017» – et land styrt av sosialdemokrater. 6
Den økonomiske ulikheten har økt. Målet på ulikhet i disponible inntekter
har økt med 60 prosent siden 1980, fra en Gini-koeffisient på 0,20 til en på
0,32 i 2013. Inntektsfordelingen er dermed på nivået for 1940-tallet eller til
og med siste del av 1930-tallet. To tredeler av denne utviklingen kan
tilskrives politiske beslutninger om skattlegging og sosiale ytelser, mens bare
en tredel skyldes en mer ulik inntektsfordeling via markedet. Dagens
fordeling av inntekter likner en del på den vi finner i England i 1668. Under
«The Glorious Revolution» hadde adelen en inntekt som var 30 ganger større
enn hva middelklassen av handelsmenn og håndverkere i byene hadde.7
Gjennomsnittsmedlemmet av den rikeste 0,1-prosenten i Sverige har i dag en
disponibel inntekt etter skatt og overføringer som er 38 ganger større enn
medianinntekten. Fordelingen av formue har forverret seg enda mer og er
blitt den mest ujevne i Vest-Europa, omtrent som med Brasil, Sør-Afrika
eller USA.8 I 2002 eide den ene rikeste prosenten 18 prosent av alle
husholdningenes formue. I 2017 var denne andelen økt til 42 prosent.9
Også andre ulikheter er blitt større. Skolverket har funnet at en fjerdedel
av karakternivået mellom studentene kan tilskrives foreldrenes klassetilhørighet, opp fra 16 prosent i 1998. Klasseforskjellen i forventet levealder
for 30-åringer beregnet etter utdanningsnivå har økt siden 2000, to år for
kvinner og ett år for menn – opp til seks år kortere liv for begge kjønn
sammenliknet med de som har høy utdanning. Ulikheten mellom kjønnene er
unntaket, for den har ikke økt. Framskrittene fra «1968» og den feministiske
kvinnebevegelsen er ikke reversert. De har fortsatt virkning i et tvers
igjennom sekularisert samfunn uten en klart religiøs høyrefløy. Det betyr
ikke at Sverige har frigjort seg fra mannlig dominans og trangsyn. Men det
betyr at da den internasjonale MeToo-bevegelsen kom til Sverige, ledet av
yrkeskvinner i politiet, akademikere, leger, jurister og i finans, utløste den en
rekke nasjonale, kollektive protester mot seksuell trakassering.
Årsaker
Hvordan kunne denne vendingen med stadig økende forskjeller fjerne mer
enn et halvt hundreårs gradvis utjamning? Den avindustrialiserte, globaliserte
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kapitalismen dominert av finanskapitalen har en iboende tendens til å øke de
økonomiske forskjellene ved å svekke arbeidskraftens posisjon, fragmentere
arbeiderklassen og ved å øke etterspørselen etter ukvalifisert arbeidskraft, for
ikke å snakke om åpningen av nye muligheter for kapitalen, ved å flytte
produksjonen til land med lave lønninger, og ved å skape flere muligheter for
rene finansinntekter. En skulle tro at det sosialdemokratiske Sverige var å
finne mellom de land som var best rustet til å motstå slike tendenser. Tvert
om – ulikhetene i Sverige har økt mer enn i de fleste europeiske land. Det
synes å være tre viktige årsaker til denne overraskende utviklingen de tre
siste tiårene.
Den kanskje viktigste årsaken har vært SAP-ledelsens skifte av innretning. Den er ikke lenger er seriøst opptatt av ulikhet og sosial rettferdighet.
Pensjonsavtalen er et illustrerende eksempel. Den ble forhandlet fram i
hemmelighet mellom SAP-regjeringen og de borgerlige partiene på 1990tallet og ble vedtatt i parlamentet i 1998. Hovedgrepet gikk ut på å gjøre
pensjonsytelsene avhengige av endringene i BNP og demografi. Hensikten
var å gjøre systemet mer bærekraftig under økonomisk og demografisk press
– en i og for seg fornuftig målsetting i etterkant av den svenske finanskrisen i
1991. Men de som beregnet dette var drevne politiske hestehandlere, som
visste hvordan de skulle unngå at omfordelingen i den nye strukturen i
pensjonssystemet skulle få konsekvenser for dem selv. Femten år seinere var
det klart at det nye systemet hadde forårsaket en økende relativ fattigdom
som var høyere enn i EU – 17 prosent mot 14 prosent i unionen som helhet. I
Danmark økte pensjonsfattigdommen med 8 - 9 prosent.10 I en annen avtale
om skatt i 1991 innførte SAP-regjeringen lavere skatteprosent på kapitalinntekt enn på arbeidsinntekt. I 2017 opphevet partiet all arveavgift og skatt
på gaver.11 Krisepolitikk og vekstfremmende tiltak sjaltet ut alle andre
økonomiske hensyn. Svensk sosialdemokrati hadde alltid tatt hensyn til
økonomien, men tidligere balansert dette med en tilsvarende omtanke for
sosial trygghet og utjamning.
Dessuten ble det satt i gang en intens og godt finansiert offensiv i favør av
næringslivet, først utviklet som motstand mot (og som hevn for) arbeiderklassens framganger på 1970-tallet. For første gang i historien valgte arbeidsgiverforeningen en næringslivsleder (Curt Nicolin) som formann – hans
forgjengere hadde alltid vært offentlige tjenestemenn eller funksjonærer fra
handelskamrene, som dermed ikke representerte enkeltbedrifter. To år seinere
hadde foreningen startet sin egen propagandaavdeling, Timbro, Sverige første
viktige tenketank. I oktober 1983 organiserte næringslivet kanskje den største
demonstrasjonen noen gang i Sveriges historie for å portestere mot forslaget
om å innføre lønnstakerfond. De leide inn 60 jernbanevogner, 200 busser og
chartret til og med fly for å bringe demonstranter til Stockholm. (En av de
sentrale organisatorene rådførte seg med en studentleder fra 1968 om
hvordan en skulle organisere protesten.) I et land med sterke fagforeninger og
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en robust tradisjon for klassesamarbeid var offensiven smart nok til ikke å
innta en direkte fagforeningsfiendtlig holdning. I stedet fremmet den forslag
som svekket fagforeningene på mer subtile måter, for eksempel ved å gjøre
det dyrere å være fagorganisert eller dyrere å være medlem av fagforeningenes arbeidsløshetskasse, slik den borgerlige regjeringen gjorde.
Næringslivseliten forkynte en individualistisk, nyliberal ideologi og
engasjerte seg i intens lobbyvirksomhet, framfor alt når det gjaldt skattepolitikk, i det de truet med at bedrifter ville flytte utenlands hvis de ikke fikk
det de ba om. De møtte ingen motstand i denne kampanjen. Stemningen var
høy på Industriforbundets personalfest i 1992, der skatteavdelingen framførte
en triumferende rap:
«Vi intrigerar
och infiltrerar
i statsrådsberedning, näring, finans
Ja säg den miljö där vi inte finns
Riksskatteverket och rättsliga nämnder
Håller vi i med kraftfulla händer…»12
Denne kampanjen møtte ingen motstand. I 2010 kunne jusprofessor Göran
Grosskopf, mye brukt av de rikeste svenskene som ekspertrådgiver i skatteplanlegging, beskrive landet som et «skatteparadis for de rike».13
Den borgerlige koalisjonen 1991-94 næret ingen bekymringer for den
økende ulikheten. Den reduserte skattene for kapitalsiden ytterligere og
avskaffet eiendomsskatten helt, samtidig som de strammet inn på vilkårene
for å motta arbeidsledighetstrygd, sykepenger og andre velferdsgoder og
åpnet opp for at velferdstjenester kunne bli gjenstand for aksjespekulasjon.
(De var likevel smarte nok til ikke å redusere inntektsskatten bare for de
rike.) Ny dynamikk i høyteknologiske eksportsektorer har vært den tredje
drivkraften bak økende ulikhet, særlig når det gjelder inntektsfordeling.
Denne dynamikken utspilte seg lenge innen telekommunikasjonsselskapet
Ericsson, og har i den senere tiden avlet mange IT-oppfinnere som på kort tid
ble veldig rike: Skype, Spotify og dataspill som Candy Crush og Minecraft
har alle svensk opphav. Private investeringsfond, den mest aggressive formen
for finanskapital, er usedvanlig godt utviklet i Sverige: de ligger de nest
høyest i Europa, etter Storbritannia, i forhold til BNP.14
Nasjonale fortellinger
De økende klassemotsetningene i det svenske samfunnet gikk ikke ubemerket
hen. Kommunestyrene i Stockholm, Göteborg og Malmö oppnevnte kommisjoner for å kartlegge segregerte bostedsmønster, helse og utdanning så vel
som økonomisk ulikhet. LO har nedsatt en arbeidsgruppe som skal undersøke
likhet. Den skal avgi rapport til kongressen i 2019. Fra 2017 hadde jeg gleden
av å lede et analytisk-politisk prosjekt om «Klasse i Sverige», i regi av den
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fagforeningsbaserte tenketanken Katalys. Prosjektet har så langt produsert om
lag 20 rapporter og en bok med tittelen Kapitalet, överheten och alla vi
andra.15 De kommunale rapportene, og antakelig ennå mer Katalysprosjektet
har fått en del oppmerksomhet i nasjonale media. Men forståelsen av at
Sverige er et samfunn preget av voksende klasseforskjeller, er begrenset til ei
venstreside i moderat vekst. Den omfatter radikale medlemmer av SAP,
fagforeningsfolk, Venstrepartiet og et lite mindretall av uavhengige medier.
Venstresida har ikke maktet å gjøre dette til en hovedsak i svensk politikk.
Det er to hovedgrunner til at det store flertallet er døvt for den økende
ulikheten. Den ene er politisk. På grunn av sosialdemokratiets tunge ansvar
for motreformasjonen vil SAP, eller til og med LO-ledelsen, vanskelig kunne
kritisere utviklingen. Da måtte de i så fall gjennomgå en kraftig indre
strukturell endring. Spørsmål omkring klasse er bare unntaksvis et tema i
skoleringen av tillitsvalgte. Den andre skyldes sosiale forhold. Nye klasseskiller og de urettferdigheter de fører med seg, treffer ikke i første omgang
vanlige lønnsarbeidere. Disse har hatt glede av reallønnsøkning i etterkant av
den siste finanskrisen. Det stadig større prekariatet i arbeidsmarkedet, de som
har midlertidige, usikre jobber er fortsatt for svake og splittede til at de kan
heve stemmen – selv om LO-ledelsen henviste til deres situasjon under
1.mai-feiringen. Den stadig større forskjellen i forventet levealder vil bare bli
åpenbar når det er for seint å gjøre noe med den. Den økende ulikheten for
ungdom under utdanning og innsnevringen av vanlige folks muligheter i livet
når arv betyr stadig mer, vil bli synlig først for neste generasjon.
Den dominerende fortelling er derimot at det svenske samfunnet trues av
innvandring. Ifølge denne versjonen er innvanding blitt nasjonens største
problem, hvilket minner en om hvordan Tyskland så på seg selv i mellomkrigstiden. Die Juden sind unser Unglück – jødene er vår ulykke – skapte en
atmosfære der nazismen kunne vokse. Den borgelige språkbruken er noe mer
polert i Sverige 2018 enn i Tyskland på 1920- og 30-tallet (eller til og med i
dagens Bayern hvor «innvandring er alle problemers mor» ifølge Merkels
innenriksminister Horst Seehofer). Ifølge lederen for Moderatene som
dominerer Alliansen av de fire borgerlige partiene, er «integrasjon» den
faktoren som kobler sammen «mange av de problemene vi i dag har i
Sverige». Når dette temaet – «et skjebnespørsmål» – stadig dominerer valgkampen, er det en stilletiende erkjennelse av at det nyliberale programmet
med skattereduksjoner og mer privatisering, som fortsatt står på Alliansens
agenda, ikke lenger har noen velgerappell.
Vinter og vår 2018 var SAP og de fire borgerlige partiene samstemte om
at innvandrerne og «integrasjon» var den politiske hovedutfordringen landet
stod overfor, samtidig som de konkurrerte innbyrdes om hvem som var best
til å håndtere dette. Dermed spilte de på hjemmebanen til det fremmedfiendtlige, innvandringskritiske Sverigedemokratene som vokste på meningsmålingene. Dette var det klart mest «troverdige» partiet når det gjaldt inn41

vandrerhets. Seinere vedgikk SAP sin feil og begynte å argumentere for at
2018-valget egentlig dreide seg om sosialpolitikk, välfärd, som i Sverige
fortsatt er et positivt ladet ord. Ettersom valgkampen skred fram, dreide SAP
litt mot venstre, da de gikk inn for å sette et tak på profitt på offentlige
tjenester, angrep Alliansens forslag om å redusere skattene og annonserte en
plan for høyere skatter på kapital og bedre velferdsordninger av ulike slag.
Helt på slutten av valgkampen ga denne snuoperasjonen resultater på den
måten at den demmet opp mot den valgkatastrofen som alle hadde forutsagt.
Valget endte med 28 prosent for SAP mot 23-25 prosent i meningsmålingene.
Det stadfestet partiets status som landets største og berget trolig Stefan
Löfvens hode som partiets leder.
Innvandring og fremmedfiendtlighet
I likhet med det fleste europeiske land har Sverige vært et utvandringsland.
Dets innbyggere flyktet i stor målestokk fra fattigdom, men også fra religiøs
eller politisk forfølging. Etniske minoriteter – samer og finner – var små,
undertrykt og utsatt for tvungen tilpasning. På slutten av 1930-tallet
mobiliserte de fleste studentene og hovedstrømmen i den borgerlige
opinionen mot at Sverige skulle ta i mot et dusin jødiske leger som flyktet fra
Nazi-Tyskland. Og under krigen medførte Sveriges «nøytralitet» at SAPregjeringen fikk et godt forhold til Berlin. Men i 1943 hjalp svenske
myndigheter og borgere danske jøder til å krysse Öresund og slik unnfly
trusselen om utlevering til Tyskland.
Etter krigen, og særlig fra 1960-tallet, var Sverige åpent for en betydelig
innvandring av arbeidskraft, de fleste fra Finland, men en del også fra SørEuropa. På 1970-tallet mottok det politiske flyktninger fra Latin-Amerika, og
de ble stort sett vel mottatt. Med oppløsningen av Jugoslavia i begynnelsen
av 1990-tallet kom det en ny bølge av innvandrere samtidig med det dype
tilbakeslaget som fulgte finanskrisen i 1991. Men da var situasjonen forandret, det var nye tider. Rasistiske og fremmedfiendtlige bevegelser var
allerede organisert, framfor alt i Skåne, den sydligste delen av landet. En liten
gruppe av aktivister, BSS (Bevara Sverige svenskt), startet sin virksomhet i
1979. Sjöbo, en landkommune i Skåne, holdt i 1988 en folkeavstemning der
forslaget om ikke å motta noen flyktninger fikk to tredjedeler av stemmene.
Samme året stiftet medlemmer av BSS og andre et ytterliggående høyreparti
med nynazistiske elementer, Sverigedemokratene (SD). Mellom 1991 og 94
var et fremmedfiendtlig, nyliberalt parti med navnet Nytt Demokrati representert i parlamentet. Det kollapset snart, trass i dets konsekvent fremmedfiendtlige linje.
Sverige etter krigen så på seg selv som en internasjonalt orientert nasjon
og samtidig sosialdemokratisk. FN og utviklingshjelp hadde brei støtte. SAPs
leder Olof Palme fikk med seg partiet og regjeringen i opposisjon til USAs
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krig i Vietnam. Sveriges ambassadør i Chile, Harald Edelstam, ble en
nasjonalhelt på linje med Raoul Wallenberg for å ha hjulpet folk der til å
flykte fra militærdiktaturets dødsskvadroner. Tidlig på 2000-tallet mottok
Sverige mange flyktninger fra den destruktive USA-krigen i Irak og også fra
konfliktene på Afrikas Horn og seinere Afghanistan. 16 Borgermesteren i
Södertälje, den største industribyen nær Stockholm, vitnet for den
amerikanske Kongressen – med stolthet så vel som med bekymring – om at
hans by huset flere flyktninger fra Amerikas krig mot Irak enn hele USA til
sammen.17 Det var derfor ikke overraskende at Sverige sammen med
Tyskland var det eneste landet som tok frivillig imot bølgen av flyktninger
fra Syria og Afghanistan i 2015, da landet mottok mer enn 160 000
flyktninger. I forhold til folketallet tilsvarer det en million flyktninger til
Storbritannia. I 2017 var nær 19 prosent av alle innbyggere i Sverige født
utenlands, herunder 11 prosent fra Asia eller Afrika.
Samtidig som Sveriges åpne flyktningpolitikk ble motarbeidet av et
fremmedfiendtlig og rasistisk, lite mindretall, hadde den brei folkelig støtte.
Den dominerende holdningen den gang ble uttrykt av to etterfølgende
statsministere: i 2014 oppfordret lederen for Moderatene, Fredrik Reinfeldt,
sine landsmenn til å «åpne sine hjerter» for flyktningene. I 2015 kunngjorde
Löfven at «vi bygger broer, ikke murer». Ifølge European Social Survey var
de nordiske landene generelt, og særlig Sverige, de mest positive i Europa til
immigrasjon.18 Likevel har Sverige nå et klart fremmedfiendtlig parti med
Sverigedemokratene. Partiet fikk første gang sete i parlamentet i 2010. Med
5,7 prosent av stemmene gikk det klar av sperregrensen på 4 prosent. Det
økte til 12,9 prosent i 2014. Meningsmålingene viste at støtten til Sverigedemokratene økte da flyktningene (i hovedsak) fra Syria kom i 2015. I
september 2018 vant de 17,5 prosent av stemmene på landsbasis og ble det
største partiet i to av landets valgkretser med 29 og 26 prosent, begge i
Skåne. Sverigedemokratene fikk der størst andel – mellom 25 og 39 prosent –
av stemmene i 20 av 33 kommuner.
Hva er det med Skåne? En viktig grunn er regionens nærhet til Danmark
med sin støyende, småborgerlige populisme og fremmedfrykt. Skåne hadde
erfart begge disse fenomenene på 1980-tallet – før Sverigedemokratene så
dagens lys. Dansk Folkeparti har med sin suksess og respektable profil
framstått som et taktisk forbilde for dem, selv om Sverigedemokratene er mer
konservative og til forskjell fra det danske partiet har nynazistiske røtter.
Skåne grenser mot kontinentet via Østersjøen og er inngangsporten for
mange immigranter (selv om Stockholm kommune har en større andel
beboere fra utlandet). Det er også en region med store forskjeller. Her finner
man kommuner svekket av avindustrialisering tett opp til velstående områder
med utvikling og velstand. Sverigedemokratene har lavere oppslutning i
liknende byer og småsteder lenger nord. Partiet en klar landsbygdsprofil. De
skånske kommunene partiet ennå ikke har fått grep om, er de to største byene
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Malmö og Hälsingborg, universitetsbyen Lund (der alle de ledende partimedlemmene studerte på 1990-tallet) og de velstående, konservative
forstedene.
Selv om Sverigedemokratene gjorde innhugg lenger nord i 2018, er de
fortsatt primært forankret i sør og altså hovedsakelig et landsdelsparti. På et
nasjonalt nivå stod de heller svakt i de større byene, 10 prosent i Stockholm
og 14 i Göteborg, selv om de fikk 17 i Malmö og i universitetsbyene 12
prosent i Lund og Uppsala, samt 9 prosent i Umeå. Flertallet av partiets
velgere kom fra den tradisjonelle høyresiden. I 2018 var 42 prosent tidligere
velgere fra Moderatene og 16 prosent fra de andre tre partiene i den
borgerlige Alliansen. Omlag 23 prosent hadde tidligere stemt på SAP og bare
5 prosent fra Venstrepartiet eller Miljöpartiet. En av åtte SD-velgere hadde
tidligere ikke deltatt i valg.19
Dagens ledelse hos Sverigedemokratene overtok partiet i 2005 og rensket
ut den mest åpenbare ny-nazismen. Men slike tendenser finnes fortsatt blant
partiets lokalpolitikere med behov for å spille ut sine morderiske fantasier i
sosiale medier, som å foreslå etablering av maskingeværposter på Öresundbroen, fantasere om at SAP-politikere utsettes for dødelige ulykker, eller om
at en ferge med flyktninger synker, osv. Sverigedemokratene har økt sin
oppslutning i to faser. Fram til og med valget i 2014 var stemningen blant de
sosiale og økonomiske taperne den viktigste grobunn for framgangen. Skåne
ble spesielt hardt rammet av krisen tidlig på 1990-tallet. De som gikk på
sosialtrygd den gang, ble rammet på nytt under finanskrisen 2008 og av
tilbakeslaget som følge av den borgerlige koalisjonens politikk. Den
favoriserte de som hadde arbeid og kuttet samtidig ned på de sosiale ytelsene.
Inntektsnivået til den fattigste tredjedelen i befolkningen sank mellom 2008
og 2013. I løpet av de årene økte Sverigedemokratene tilslutningen, og
fortrinnsvis rekrutterte de aktivister og lokalpolitikere fra langtidsledige,
førtidspensjonerte og marginalt sjølsysselsatte arbeidere.20
I den andre fasen, fra valget i 2014 til i dag, utnyttet Sverigedemokratene
den breiere sosiale uroen knyttet til innvandring og gjorde betydelige innhugg
i arbeiderklassen, der en fjerdedel stemte på dem i 2018.21 Ifølge meningsmålingene nådde partiet en topp i oppslutning på nær 20 prosent i november
2015, like etter hovedbølgen av flyktninger, og gikk så tilbake til 15 prosent i
2017 før det økte igjen i 2018. To årsaker synes å ligge til grunn for den siste
endringen. Det ene skyldtes Moderatenes dreining. Sammen med hele den
borgerlige Alliansen gjorde de «integrering» av innvandrere til hovedsaken i
valgkampen. Den andre grunnen var den moralske panikken som media
skapte med sine reportasjer om små bandekriger, preget av et antall
skuddvekslinger. Arbeiderklassen i bygningsindustri og transport hadde en
tredje grunn til bekymring. EU-baserte selskaper har i økende grad prøvd å
svekke arbeidsmarkedet ved å importere lavtlønte fra utlandet (også fra land
utenfor EU, for eksempel bygningsarbeidere fra Thailand).
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Mellom 40 og 50 prosent av Sverigedemokratenes velgere – det vil si ca 8
prosent av Sveriges befolkning – framstår som regelrette rasister eller
fremmedfiendtlige, folk som ikke vil ha en innvandrer til nabo eller at en
immigrant blir giftet inn i familien. 22 Den vanlige merkelappen «høyrepopulisme» passer dårlig på Sverigedemokratene. Partiet rider ikke på en
bølge av demagogisk retorikk med skarpe angrep mot establishment og
uforsvarlige løfter til folket. Dets leder er ikke en oppvigler, men en glatt
operatør, kjølig og strategisk smart. Partiet presenterer seg som «sosialkonservativt» på et «nasjonalt grunnlag». Til tross for at det tiltrekker seg
proteststemmer fra arbeiderklassen, oppfatter flertallet av dets sympatisører
seg som høyreorienterte.
Etterkrigs-Sveriges universalistiske kultur gjorde seg fortsatt gjeldende
hos de tradisjonelt borgerlige partiene da de tok standpunkt til Sverigedemokratene. De nøler fortsatt med å danne noen form for høyreregjering
med støtte fra de fremmedfiendtlige. Det svenske parlamentet har siden 2014
bestått av tre politiske blokker. Den rød-grønne blokken består av SAP,
Miljøpartiet og det etter-kommunistiske Venstrepartiet. De to førstnevnte
dannet en regjeringskoalisjon mellom 2014 og 2018 med nødvendig støtte fra
Venstrepartiet for å sikre flertall i parlamentet. Den andre blokken er
Alliansen av de fire borgerlige partiene, mens Sverigedemokratene har
dannet sin egne tredje blokk. Sverigedemokratene kurtiserer Alliansen, særlig
de kulturelt mest høyrevridde elementene, Moderatene og Kristeligdemokratene. Så langt har de ikke hatt noe gjennomslag nasjonalt for dette.
Det kan til og med tenkes at Alliansen sprekker på dette spørsmålet, ettersom
Senterpartiet og Liberalerne, på det tidspunkt dette skrives, avviser tanken
om å regjere med støtte fra Sverigedemokratene.
Ved valget i 2018 fikk SAP 28,3 prosent av stemmene (en tilbakegang på
2,7 fra forrige valg), Miljøpartiet 4,4 prosent (tilbakegang på 2,5), og
Venstrepartiet 8 prosent (fram 2,3). Det var viktig for de parlamentariske
forhandlingene etter valget at den rød-grønne blokken med 40,7 prosent
fortsatt ble så vidt større enn Alliansen med 40,3 prosent og 143 plasser mot
142. Sverigedemokratene vant 62 plasser med 17,5 prosent av stemmene.
Dette gjorde den parlamentariske situasjonen innfløkt. Den rød-grønne
koalisjonen før valget har blitt nedstemt av Alliansen og Sverigedemokratene. Men hva så? SAP prøver å få med seg Liberalerne og Senterpartiet,
som har kunngjort at de ikke ønsker å regjere med støtte fra Sverigedemokratene i en ny koalisjon. Det er lite sannsynlig at de vil lykkes. De to
små sentrumsliberale partiene, som har den mest høyrevridde økonomiske
politikken av alle i Sverige, har så langt motsatt seg samarbeid med
Sverigedemokratene. En ordning med SAP kommer neppe i stand. Det mest
sannsynlige utfallet er en mindretallsregjering bestående av Moderatene og
Kristeligdemokratene (mer presist «Mammondemokratene») på de andre
borgerlige partienes nåde.
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Arbeiderbevegelsens krise
Det svenske valget er et nytt eksempel på den dype krisen som har rammet
det klassiske, europeiske sosialdemokratiet. Men før vi generaliserer for mye,
er det viktig å være oppmerksom på at denne krisen, som også rammer de
store kommunistiske massepartiene i Italia og Frankrike, er ikke
altomfattende. De portugisiske sosialistenes suksess med en allianse med
partier til venstre og den overraskende suksessen til Corbyn og Sanders
valgkamper, viser at det er behov for mer detaljerte analyser. Brede tendenser
i samtiden gir opphav til kriser, men det er også klart at disse kan møtes på
ulike måter med høyst ulikt utfall. De fire viktigste utviklingslinjene som
skaper politiske kriser for sosialdemokratiet er avindustrialiseringen,
svekking av industrisamfunnets institusjonelle og sosiale strukturer, nye
migrasjonsbølger og en illusorisk konsensus hos eliten om at økonomisk
vekst og velferdsstaten har gjort spørsmålet om sosiale reformer og sosial
rettferdighet irrelevant.
Avindustrialiseringen har redusert arbeiderklassens historiske kjerne –
arbeidere i store selskaper innen transport og verkstedindustri – og utløst et
ødeleggende økonomisk jordskjelv i industrikapitalismens sosiale landskap. I
1982 utgjorde industriarbeiderne 20 prosent av velgerne i Sverige. I 2014
telte de bare 9 prosent. I samme periode ble «andre arbeidere» redusert fra 24
til 20 prosent.23 Sverige har i en internasjonal sammenheng demmet opp mot
denne økonomiske ommøbleringen med en nasjonal politikk for samhold,
men ikke i samme grad, eller med tilsvarende suksess, som i Norge. I det mer
industrialiserte Nord-Sverige med sterke fagforeninger er SAP fortsatt det
dominerende partiet trass i store tap til Sverigedemokratene i år.
Sosioøkonomisk oppbrudd, nye kommunikasjonsteknologier og nye
former for mobilitet har brutt ned, eller i en del tilfelle helt oppløst folkelige
fellesskap, deres organisasjoner (parti og fagforening) og deres kultur.
Svenske industribyer og mindre industristeder har gjennomgått en uthuling
av sin tidligere rike og tette arbeiderkultur. Men fortsatt er 61 prosent av
arbeidere i manuelle yrker og 73 prosent av hvitsnipparbeidere fagorganisert.
Arbeidernes utdanningsforbund (ABF) finnes over hele landet, riktig nok
mest med hobbykurs og kurs i fremmedspråk. I 1982 identifiserte 60 prosent
av velgerne seg med et politisk parti. I 2014 var dette tallet redusert til 27
prosent. I 1956 hadde elleve prosent av velgerne skiftet parti siden forrige
valg, i 1968 19 prosent, i 1982 30 prosent og i 2018 økte det til 40 prosent.24
Oppløsningen av arbeiderklassens velgeroppslutning om SAP begynte for
alvor med partiets høyredreining på 1980-tallet. Mellom 1982 og 1991 falt
partiets del av disse velgere fra 70 til 57 prosent. De som tjente mest på dette
den gang var det nyliberale populistiske partiet Nytt Demokrati som hadde en
klart fremmedfiendtlig profil. Etter en kortvarig oppgang i 1994 kom et nytt
tilbakefall etter valget i 2006, da SAP mistet flest stemmer til Moderatene,
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som mobiliserte på sysselsettingspolitikk og den økende kløften mellom folk
med og uten arbeid. Slik nesten fordoblet de sin støtte fra arbeidervelgerne
mellom 2006 og 2010. Det var disse nye Moderatene-velgerne som utgjorde
størstedelen av Sverigedemokratenes framgang ved valget i 2014.25
I 2018 fikk SAP litt mindre enn en tredjedel av arbeiderstemmene, 31
prosent, mens den rød-grønne blokken fikk 44 prosent til sammen, en
tilbakegang fra 56 prosent i 2014, og fra 71 prosent i 2001. Dette var første
gang i nyere svensk historie at høyrepartier tok flertallet av arbeiderklassevelgerne, der om lag en tredjedel gikk til Alliansens partier og en
fjerdedel til Sverigedemokratene.26 Tilbakegangen for SAP har ikke fulgt en
rett linje. I følge de store, halvårlige meningsmålingene om partilojalitet i regi
av Svensk Statistikk har arbeiderklassens oppslutning om SAP vekslet
mellom 52 prosent i november 2013, ned til 33 prosent i november 2015, opp
igjen til 39 prosent i 2017 før de falt ned i 29 prosent i mai 2018.
Innvandringspolitikk
Den nye bølgen av internasjonal migrasjon (også mellom kontinenter) har
skapt en helt ny situasjon for Europa som i et halvt årtusen har vært
utgangspunkt for utvandring, ekspansjon og erobringer. Europa utplasserte
misjonærer for å omvende mennesker av annen tro. Så lenge Europa var herre
på havet, var det aldri snakk om «integrasjon av innvandrere». De få europeerne som «went native» og som ble naturalisert i nye land de slo seg ned i,
ble heller foraktet enn beundret i Europa. De utarmede etterkommerne av de
tidligere erobrede folkene reiser i dag til land bebodd av etterkommere av
deres erobrere. Denne nye vendingen i folkevandringen skøyt fart med en
rekke kriger under USAs ledelse i Europas bakland mot sør – fra Afghanistan
i øst til Libya i vest. Det har skapt et reelt problem for europeisk sosialdemokrati. For det er deres tradisjonelle støttespillere som er mest utfordret
av tilstrømmingen av fattige folk, og disse gruppene anså alltid sosiale
rettigheter og sosial rettferdighet som primært nasjonalt avgrenset.
I en tid da rasismen nær sagt var allestedsnærværende, reiste arbeiderbevegelsen i Europeiske nybyggerland stolt paroler som «Arbeidere i alle
land forén dere – for et hvitt Sør-Afrika» (i den militante gruvestreiken i SørAfrika 1922), «Hold Australia hvitt» (et kjernepunkt i Det australske
arbeiderpartiets program). Men hvordan forholder arbeiderbevegelsene i
Europa seg til massene av fattige innvandrere som står ved grensepostene
deres i en tidsepoke som offisielt sett er «etter-rasistisk»? De svenske fagforeningene støttet en regulert arbeidsinnvandring på 1960- og 70-tallet. Nå
går de inn for at innvandring bare skal tillates unntaksvis. De støtter også en
mer restriktiv politikk overfor flyktninger etter 2015, samtidig som de godtar
retten til asyl. Kontraktører som tar med seg underbetalt arbeidskraft,
bekymrer dem mest. Ledelsen i fagbevegelsen har vært veldig aktive i valg47

kampen mot Sverigedemokratene – selv om det har hatt liten virkning utenfor
de store industriarbeidsplassene – og noen fagforeninger har lagt ned forbud
mot at SD-medlemmer skal ha tillitsverv. Store mengder fattige innvandrere
utgjør en alvorlig utfordring for progressive, folkelige partier. Men de store
svingningene i politisk støtte til innvandringsfiendtlighet viser at det i stor
grad er politiske forhold som avgjør hvor omfattende denne utfordringen er.
Mens tre av de fire faktorene som skaper krise ofte nevnes, blir den fjerde
oftest oversett.27 Den blir faktisk oftest snudd på hodet. Man hevder at
økonomisk vekst og den eksisterende velferdsstaten gjør strevet for sosial
rettferd og reformer overflødig, og dermed overflødiggjøres også partiene
som støtter slike krav. Denne sentrumspolitiske illusjonen om at de sosiale
problemene er løst, slik at vi kan seile rolig videre ut i velstand og bare
justere kursen etter vindene i verdensmarkedene, har vist seg å være feil ved
en rekke valg i den seinere tid. Slik selvtilfredshet har påført politikere fra
establishment nederlag og vanry. Vi kan registrere at det som kan kalles velferdsstatens utekkelighet eller irritasjoner, er en faktor sammen med økende
ulikhet og ujevn geografisk fordeling av den økonomiske veksten. Det
velgerne var mest opptatt av på valgdagen, var helse, utdanning, likestilling
og sosial velferd. Lov og orden, eldreomsorg og økonomi var lavere prioritert
sammen med flyktninger og innvandring.28 Bildet var stort sett det samme i
2014.
Sosialdemokratene greide å skifte velgernes fokus vekk fra innvandring,
noe som stanset den videre ferden mot fremmedfrykt. Men sosial velferd var
ikke ganske enkelt en vinnersak for SAP. Det kom fram mange klager om
helsekøer, lange avstander til sykehusene i den store landsdelen i nord. Selv
om Sverige ikke har hatt en innstrammingspolitikk som kan sammenliknes
med hva den konservative regjeringen i Storbritannia har stått for, har den
statlige ressursbruken ikke vært tilstrekkelig til å møte kravene fra en
aldrende befolkning. Folk i nord beskyldte politikere fra SAP for å være døve
og lite følsomme for folks behov for helsetjenester. I landets nordligste
valgkrets, der SAP og kommunistene har stått historisk sterkt, ble et regionalt
helseparti valgvinneren. Også Sverigedemokratene prøvde å utnytte den
urettferdige velferden. De hevdet at ressursene var for små fordi pengene ble
brukt på flyktninger. Sosialdemokratene taper ikke oppslutning fordi de har
fullført oppgaven med å gjennomføre sosiale reformer. De blir snarere
straffet fordi de har fraskrevet seg ansvaret for den viktige jobben med å
oppgradere og reparere velferden.29
Diskusjonen om sosialdemokratiets krise bør være opptatt av høyrepartienes motstandsdyktighet overfor slike utfordringer, og av hvilke
åpninger som finnes for en framvoksende, ny venstrebevegelse. Motstandsdyktigheten har økonomiske, sosiokulturelle og politiske sider. Den
økonomiske dimensjonen gjelder kort sagt et lands plass i verdenssystemet,
særlig når det gjelder dets sårbarhet for svingninger i verdensmarkedet og
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press fra kreditorer, eller at landet har vært svekket av underutvikling. I dette
henseende har Sverige en sterk stilling, en stilling som tidligere sågar var
spesiell sammenliknet med de nordeuropeiske landene generelt, selv om den
nå er svekket: en egalitær, skatteintensiv, sterkt fagorganisert åpen økonomi
som kan konkurrere på verdensmarkedene med suksess.
Til tross for vandalisme i senere tid har Sverige fortsatt en varig reformpolitisk arv. Ingen byer eller regioner er gått i oppløsning som følge av
økonomiske forstyrrelser. Prinsippet om sosiale borgerrettigheter er sterkt
forankret. Selv om masseinnvandringen har satt det svenske arbeidsmarkedet
under press, har dette vært håndtert godt i internasjonal sammenlikning.
Sysselsettingsraten for menn født i utlandet (78,4 prosent) er høyere enn
gjennomsnittet for alle menn i EU, innenlandske så vel som utlendinger.
Kvinner født i utlandet har den samme sysselsettingsgrad (67,4 prosent) som
sysselsatte av begge kjønn sett under ett i EU. 30 Etterkrigstidens orientering
mot universelle løsninger og internasjonal solidaritet står fortsatt sterkt i
svensk kultur. Det gjør det vanskeligere for de tradisjonelt borgerlige partiene
å danne en regjering med støtte fra den fremmedfiendtlige høyresida, slik
som deres motstykker i de tre andre nordiske partiene har gjort. Avstanden
mellom Sverige og de andre sosialdemokratiene i Norden – særlig det danske
– har økt i seinere tid.
Slik partisystemet i Sverige er satt sammen, har sosialdemokratiet en mye
gunstigere situasjon enn de fleste søsterpartiene ellers i Europa, særlig
utenfor Norden. I politiske konfrontasjoner står ikke SAP overfor ett eller to
store borgerlige partier, men en oppsplittet gruppering av små høyre-partier.
SAP er fortsatt den største politiske kraften i 25 av Sveriges valgkretser, selv
om det bare er i én av disse de har mer enn 40 prosent av stemmene, og da
lengst nord. Det er ikke et storbyparti selv om det i den siste valgperioden har
hatt ledelsen i de bystyrene som nå avsluttes i de tre største byene. Det har sin
største oppslutning fra de mest industrialiserte regionene, med unntak av
Skåne. Det er fortsatt i hovedsak et arbeiderklasseparti med sterke bånd til
fagbevegelsen. Selv om det nå domineres av profesjonelle karrierepolitikere,
kan SAP fortsatt kommunisere med vanlige folk, ikke minst på grunn av
dagens partileder Løfven, en tidligere leder av metallarbeiderforbundet og
uten akademisk utdannelse. Han utstråler folkelig anstendighet, selv om han
preges av den samme tenkemåte og fordommer som enhver annen
konvensjonell europeisk politiker. Løfven demonstrerer fra tid til annen et
klasseinstinkt, men er også en typisk representant for faglige tillitsvalgte i
eksportindustrien, som har forpliktet seg til klassesamarbeid til fordel for
bedriftene i den sektoren.
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Omgruppering på venstresiden?
Det svenske sosialdemokratiet har åpenbart store problemer med en velgeroppslutning under nivået i 1911. Men det er ikke døende eller politisk
irrelevant. SAPs sentrale stilling i det svenske politiske systemet er blitt
bekreftet på nytt i manøvreringene etter valget 2018. Partiet har kravlet opp
på 30 prosent igjen i de seineste meningsmålingene. Resultatene som det
nylig har oppnådd, og framtidsutsiktene tilbakeviser lettvinte tanker om at
sosialdemokratiet er kommet til vegs ende. Like fullt er det ingen utsikter til
at det moderate sosialdemokratiet kan gjenreises. I en tid med tendenser til
høyredreining reiser det et annet spørsmål: har alternativer til venstre et rom
de kan vokse i?
Som vi har sett i mange land, kan sosialdemokratiets krise kompenseres
av nye, framvoksende krefter til venstre. Venstrepartiet hadde beskjeden
framgang med 2,3 prosent til 8 prosent av stemmene ved siste valg. Det er nå
et mellomstort parti i Sveriges tre største byer med 12-14 prosent av stemmene og står ellers sterkt i en del kommuner over hele landet. Venstrepartiet er
en anstendig venstresosialdemokratisk kraft, drevet av dyktige lokalpolitikere
og en populær leder, men uten noen klar ideologisk profil eller evne til
politisk fornyelse. Det har sine røtter i det første eurokomunistiske partiet
med sitt historiske, 20. landsmøte i 1964, en gang et typisk arbeiderparti, men
nå preget av hvitsnipparbeidere. Det fikk 9 prosent av arbeiderstemmene ved
valget som nettopp er avholdt. Det bærer den svenske arven fra 1968 og har
hatt en betydelig økning av medlemmer de seinere år. Med SAPs svakere
evne til mobilisering er det Venstrepartiet som nå organiserer de største 1.
mai-demonstrasjonene.
Vi lever i en tid med løst strukturerte bevegelser som mobiliserer
gjennom sosiale medier og i gatene. Stundom kan energien i disse kanaliseres
for å fornye et eksisterende parti slik som i tilfellet med kampanjen for
Corbyn og Momentum. I andre tilfeller kan de danne nye partier mer preget
av å være bevegelser slik som Podemos i Spania eller La France Insoumise i
Frankrike. I Tyskland er utsiktene til bevegelsen Aufstehen, satt i gang av
Sara Wagenknecht, fortsatt åpne. Den framstår som et bredt (økumenisk)
samarbeidsprosjekt som favner venstresosialdemokrater, De grønne og folk
som sympatiserer med Die Linke. En svensk bevegelse måtte bli av dette
samlende, økumeniske slaget, men uten nasjonalistiske overtoner. Som i
Tyskland er det ikke rom for flere venstresidepartier. De som fins, er godt
institusjonaliserte, og de vil ikke tillate noe slikt som La France Insoumise å
vokse ut av deres ruiner. Av samme grunn fins det ingen åpen dør i en
døende organisasjon som fortsatt har en reell parlamentarisk representasjon
slik som det britiske Labour, invadert som det nå er av venstresideaktivister.
Det fins heller ingen basis for en grasrotbevegelse av Podemos-typen, i alle
fall ikke før neste økonomiske krise.
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Det som trengs – og det må det være mulig å få til – er en brei, usekterisk
bevegelse som kan vekke SAP, Venstrepartiet og Miljøpartiet med en
injeksjon av ny energi, ideer og radikalisme, Dette vil gi håp og inspirasjon
til progressivt innstilte medlemmer som nå føler seg sviktet av de
eksisterende partier. Vi kan føye til at det er et større potensial i Sveriges
progressive middelklasse enn i mange andre land ettersom flertallet i disse
sosiale lagene er fagorganiserte. En større sosial konflikt er under oppseiling
med fokus på fagarbeidets verdighet – dets etikk, yrkesstolthet, autonomi og
ansvar – som angripes stadig mer aggressivt av «new public management»,
privatiseringspirater og torpedoer utkledd som forretningskonsulenter. Men
en slik konflikt er likevel ikke synlig for øyeblikket. Hva som enn blir utfallet
av regjeringsforhandlingene, vil den svenske sosioøkonomiske Motreformasjonen trolig fortsette å hamre løs på det siste hundreårets mest framgangsrike eksperiment med demokratiske og sosiale reformer.
11. oktober 2018
Oversatt av Hans Ebbing og Lars Mjøset
PS. Januar 2019
Den overenskomst som i januar ble inngått mellom sosialdemokratiet, Senterpartiet, Liberalerne og Miljøpartiet har mange likheter med den politikken
som gjorde slutt på det franske sosialdemokratiet. Et brutalt økonomisksosialt høyregir som på alle områder – arbeidsmarkedet, utleiemarkedet for
boliger, eiendomsmarkedet, inntektsfordelingen, den offentlige tjenestesektoren, lik pleie og skole for alle – overgir lønnstakernes og prekariatets
interesser til fordel for kapitalen, arbeidsgiverne, bolighaiene, grunneierne, de
høyest lønte, arvingene, den skattefinaniserte finanskapitalen og konsulentselskapene. Som i Frankrike tilbys den mer eller mindre progressive urbane
øvre middelklassen en klype klimapolitikk og litt mer innvandring – men
hardere regler for innvandrerne i landet – med en regning som sendes til de
lavtlønte og ikke-eiere av kapital.
Denne overenskomsten er et slag i ansiktet på dem det klassiske sosialdemokratiet en gang for lenge siden kalte «det arbeidende folket». Overklassens og øvrighetens fåmannsvelde spres stadig bredere. Progressive
sosialdemokrater og venstrepartifolk svelget overenskomsten for å stoppe en
regjering av Moderatene og Kristeligdemokratene (støttet av Sverigedemokratene). Den regjeringen hadde et mindre ekstremt budsjettprogram og ga
ikke parlamentarisk grunnlag for Sverigedemokratenes drømmer om mordbrann og deportasjoner. – De som svelget overenskomsten kommer nok til å
angre seg like mye som Macrons rekrutter fra sosialistpartiet. Januaravtalen
med høyre-Liberalerne og det nyliberale Senterpartiet flyttet tyngdepunktet i
svensk økonomisk og sosial politikk kraftig til høyre.
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Men som jeg understrekte ovenfor er sosialdemokratiets krise verken universell eller lik overalt. SAP vil ikke falle sammen som franske PS. SAPs sosiale
røtter og organisasjon er fortsatt dypere, dets posisjon i det nasjonale
politiske systemet er mer fordelaktig. På den andre siden kan man formode at
med en liten tår fransk «esprit» og kampvilje i den svenske arbeiderbevegelsen, hadde Löfven aldri klart å få igjennom sin januarkapitulasjon.
Den helt ufranske underdanige tausheten under de lukkede regjeringsforhandlingene var øredøvende. Uten den hadde Senterpartiet og Liberalerne,
i alle fall inntil videre, fått følgende valg: å nøye seg med det klassesamfunnet som er blitt utdypet siden 1980-tallet og ikke mer enn det, eller å
innrømme Sverigedemokratenes verdi som støtte for kapitalens og høyinntektsgruppenes fortsatte erobringstokt.
Siden 1930-tallets sosiale krisepolitikk har Sverige vært et verdensberømt, beundret medborgerland preget av rettigheter, omtanke, omsorg og
politiske ledere med sosialt ansvar. Denne beundringen var ikke alltid så velfortjent, men den har vært seiglivet og blitt spredd over kontinenter. Innenriks fikk den sosiale kontrakten en bred basis, som inkluderte Arbeidsgiverforeningen (SAF), bankfolk som Tore Browaldh, industriledere som
Erland Waldenström, og en rekke borgerlige politikere som Axel
Pehrsson-Bramstorp, Bertil Ohlin, Gunnar Helén og Olof Johansson. Dagens
svenske kapitalister og borgerlige politikere har ettertrykkelig frasagt seg den
borgerlige delen av tradisjonen. Og nå spilles den sosialdemokratiske delen
bort av Löfven, Andersson, Ygeman & Co.
Det er betegnende at mens SNS (Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle) – det siste tilfluktstedet for opplyst borgerlighet i Sverige – i sin
konjunkturrapport 2019 foreslår økte eiendomsskatter, så lover den nye
regjeringen (punkt 45) ytterligere å senke skattene på gevinster fra eiendomssalg. En gang var full sysselsetting en sentral og fram til 1990-tallet en
vellykket del av sosialdemokratisk politikk. Nå har til og med den mer
tvetydige målsettingen om EUs laveste arbeidsløshet i 2020 blitt fjernet.
Annie Lööf, på hvis nåde Löfven er statsminister, har offentlig erklært at
Margaret Thatcher og den amerikanske ultrahøyreideologen Ayn Rand er
hennes idoler. Skal Mrs. Thatcher være Sveriges ledestjerne inn i 2020-tallet
– med en tidligere metallforbundsleder ved roret?
Samfunnsutviklingen på kort sikt er jo mer usikker enn været, så jeg har
ikke noe pålitelig svar. Men klimaforskere kan oppdage langsiktige utviklingstendenser, og samfunnsvitere kan det også iblant. Sverige beveger seg nå
bakover, mot et digitalisert stendersamfunn, henimot en forsterking av overklassens, øvrighetens og, kanskje, den øvre middelklassens fåmannsvelde.
Oversatt fra svensk av Einar Braathen
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5)
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10)

11)

12)

Per Albin Hansson ledet sin første regjering fra 1932 til sommeren 1936, da den
gikk av fordi den ikke fikk flertall for forsvarspolitikken. Bondeförbundet ledet
av Axel Pehrsson-Bramstorp dannet da «sommerferieregjeringen» som varte til
valget høsten 1936. Her gikk sosialdemokratene sterkt fram, og Hansson dannet
sin andre regjering – i koalisjon med Bondeförbundet (som seinere ble omdøpt
til Centerpartiet). Da den finske vinterkrigen brøt ut i 1938 dannet Hansson sin
tredje regjering – en samlingsregjering med de tre borgerlige partiene. – O.a.
Høyresiden vant valget ved at Centerpartiet gikk inn for avvikling av atomkraft
og la hovedvekten på å takle energispørsmålet i en splittet koalisjon.
Se Jonas Pontusson, «Radicalisation and Retreat in Swedish Social
Democracy», New Left Review, september-oktober 1987.
Peter Hedberg og Lars Karlsson, «Den internationella och nationella
börshandelens omvandling och tillväxt 1963-2013» i Mats Larsson, red.
Stockholmbörsen på en förendrad finansmarknad, Stockholm 2016, s. 214.
Bild var en aggressiv talsmann for utvidelsen av NATO og EU på 1990-tallet.
Han bestrebet seg særlig for å innlemme de baltiske statene. Det var imidlertid
regjeringen til Ingvar Carlsson, Olof Palmes etterfølger, som ledet Sverige inn i
EU. Etter en periode der han, med høy gasje fra direktørstillinger i finans- og
IT-selskaper, sirkulerte mellom internasjonale institusjoner og tenke-tanker,
returnerte Bild som en sterkt høyreorientert utenriksminister i koalisjonsregjeringer ledet av Moderatene 2006-14.
Forbes, 21. desember 2016.
Angus Maddison, Contours of the World Economy, 1-2030 AD, Oxford 2007, s.
278 f.
Credit Suisse, Global Wealth Databook 2017, table 6-5.
Det er vanskeligere å beregne og sammenlikne fordelingen av eiendom enn av
inntekter. Men de data vi finner om den høyst uvanlige konsentrasjonen i
Sverige, synes å være solide. Se for eksempel Sveriges fremste ekspert på dette
området, Daniel Waldenström i Jacob Lundberg og Daniel Waldenström.
«Wealth inequality in Sweden. What can we learn from capitalized income tax
data?” Working Paper, Department of Economics, Uppsala University 22. april
2016. Ifølge beregningene fra Svensk statistikk hadde de 30 prosent fattigste i
landet ingen netto formue, bare netto gjeld (faktisk, regnet som en helhet hadde
de fattigste 60 prosent ingen netto formue). Mer dokumentasjon om virkningen
av Den svenske motreformasjonen finnes hos Therborn, «The People’s Home is
falling down, time to update your view of Sweden», Sosiologisk forskning, 54:4,
2017, og Therborn, Kapitalet, överheten och alla vi andra: Klassamället i
Sverige – det rådande och det kommande. Arkiv förlag, Lund 2018.
Relativ fattigdom er definert som inntekt under 60 prosent av nasjonal median
inntekt. Se Svensk statistikk, «Högre andel äldre med låg innkomst i Sverige
jämfört med Norden», 25. oktober 2017.
Ifølge Leif Pagrotsky, som da var minister for SAP, var avskaffelsen av arveavgiften en gave til Sveriges kapitalister fra statsminister Göran Persson som en
kompensasjon for at han ved folkeavstemningen i 2003 ikke greide å sikre
flertall for at Sverige skulle innføre euroen: Erik Sandberg, Jakten på den
försvunna skatten, Stockholm 2017, s. 125 f.
Universitetsprofessor og ledende skattelobbyist Sven-Olof Lodin,og har fortalt
historien i sine memoarer: Professorn som blev näringslivtorped, Stockholm
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2009. «Torpedo» er som kjent gangsterslang for en som med trusler om vold
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Ingo Schmidt
KRISE, IDÉER OG KLASSE: SOSIALDEMOKRATIER I
STORBRITANNIA, FRANKRIKE OG TYSKLAND UNDER
DEN NYLIBERALE AKKUMULASJONSBØLGEN

Når ulikheten og usikkerheten tiltar, blir sosial beskyttelse populært. I slike
perioder burde det gå bra med sosialdemokratiet med dets ry som velferdsstatens fremste forsvarer. Men det har slett ikke gått bra. Av og til fører
sosialdemokrater valgkamp på velferdsspørsmål, uten å følge opp. Oftere har
deres valgkamper ingen forbindelse med klassisk sosialdemokrati. I hovedsak
later sosialdemokratiske partier til å være fastlåst i den «tredje veipolitikken» de slo inn på under «den nye økonomien» i 1990-årene. På den
tida var sosialdemokratiets ideologiske tilpasning til nyliberalismen i noen
grad forståelig. Riktignok ønsket mange velgere sosial beskyttelse mot global
kapitalistisk konkurranse, men idéen om at enhver med hjelp av tredje veipolitikk måtte tilpasse seg markedet hadde en viss troverdighet i denne oppgangsperioden. Men så kom 2000-tallets dot.com-krakk, fulgt av den store
internasjonale finanskrisa og eurokrisa. Håpet om en stigende bølge som
løfter alle båter ble avløst av frykten for at båten ville gå under i en finansiell
malstrøm. Sosialdemokratene sto ikke klar med livvester i form av sosial
beskyttelse. De holdt fast ved tredje-vei-prinsipper som hadde hjulpet dem til
å vinne en rekke valg i 1990-årene, men som bidro til langt flere nederlag i
det nye årtusenet.
Denne artikkelen drøfter hvordan samspillet mellom økonomiske forhold
og ideer har virket inn på sosialdemokratiets vending mot den tredje vei, og
de problemer dette medfører for fornying av sosialdemokratisk politikk - og
annen venstrepolitikk.1 Med inspirasjon fra Rosa Luxemburg ser jeg på lange
bølger. Åpningen av nye markeder i tidligere ikke-kapitalistiske omgivelser
skaper grunnlag for lange kapitalistiske oppgangsbølger. Disse markedene
åpnes ikke automatisk, men som en følge av klassekamp. 2 Jeg følger Edward
P. Thompson i å framheve at idéer spiller en sentral rolle i disse kampene, der
klasser dannes, omdannes og nedbygges. Til forskjell fra store deler av den
idé-orienterte litteraturen dreier dette seg ikke bare om hvordan idéer
påvirker politikken til partier og organiserte interessegrupper. Idéer spiller
også en nøkkelrolle for mobilisering av klasser og klassekoalisjoner.3
Luxemburg-modellen forklarer at kapitalistisk ekspansjon i ikkekapitalistiske miljøer, både i oversjøiske periferier og i kapitalistiske sentra,
skaper rom for stigende lønninger og utbygging av velferd i oppgangsperioder, mens dette rommet begrenses i nedgangsperioder. En implikasjon
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er at forbedring av arbeidsforhold, lønninger og sosial beskyttelse i den
kapitalistiske økonomien forutsetter forverring av forholdene i det ikkekapitalistiske miljøet. Under den keynesianske oppgangsbølgen etter den
andre verdenskrigen førte dette til konflikter mellom den institusjonaliserte
arbeiderbevegelsen som kjempet for å få sin andel i oppgangen og kvinnebevegelsen. Kvinnebevegelsen sto overfor utfordringen med kvinners
ubetalte husarbeid, samtidig som kapitalismen slo inn i husholdet og kvinner
i stigende grad ble lønnsarbeidere. Dobbeltarbeidet fortsatte under den
nyliberale bølgen med privatisering av offentlige tjenester. Samtidig kom den
sosiale beskyttelsen som var blitt vunnet under den keynesianske bølgen
under press. Om det fantes noe rom for forbedring under den nyliberale
bølgen, var det langt mer begrenset enn under den keynesianske bølgen.
Thompson-tilgangen viser til at velferdsstatens vekst under den keynesianske akkumulasjonsbølgen gikk sammen med institusjonaliseringen av idéer
om rettmessige lønninger, rettferdighet og anstendige leveforhold. Arbeiderbevegelsen hadde sluttet opp om disse idéene og utviklet sin organisering i
tilknytning til dem siden den industrielle kapitalismens begynnelse. Den
keynesianske akkumulasjonsbølgens institusjoner forbedret forholdene for
flertallet av arbeidere, men de var også utformet for å hindre krav som presset
ned profittraten eller utfordret kapitalistisk herredømme. Da etterkrigstidas
oppgang nådde sitt høydepunkt, ble det fremmet radikale krav som utfordret
den kapitalistiske ordenen. Kapitaleierne svarte med en ideologisk offensiv
rettet mot idégrunnlaget for etterkrigstidas arbeiderklasse og velferdsstaten.
De omorganiserte også kapitalistisk produksjon og fordeling på et vis som
rev i stykker det sosiale grunnlaget for arbeiderklassens identitet. Venstreorienterte arbeidere sto forsvarsløse overfor denne nedbyggingen av den
tidligere arbeiderklassen fra 1980-årene og utover da vedvarende angrep på
arbeidsforhold og levekår gjorde det stadig mer viktig med kollektiv
motmakt. Ut fra denne teorien er den tredje veienes sosialdemokrati et
uttrykk for venstresidens nederlag innenfor og utenfor sosialdemokratiet.
Venstresidens manglende evne til å skape allianser mellom arbeiderbevegelse
og nye sosiale bevegelser gjorde det mulig for sosialdemokratiets høyreside å
framstille samarbeid med kapitalen som den tryggeste løsningen i en periode
med sosial og økonomisk uro
Videre i denne artikkelen utvikler jeg en kritikk av den forståelsen av
«globalisering» og «kunnskapssamfunn» som lå til grunn for de sosialdemokratiske strategenes respons på det keynesianske sosialdemokratiets
krise og utviklingen av «den tredje veiens» sosialdemokrati. Deretter tar jeg
for meg framveksten og utviklingen til denne nye formen for sosialdemokrati
gjennom den nyliberale akkumulasjonsbølgens oppgangsfase og krise.
Mitt fokus er på Europas «tre store», det vil si Storbritannias Labour,
Frankrikes Sosialistparti og Tysklands Sosialdemokratiske parti (SPD). I
disse landene ble argumentet om at den keynesianske velferdsstaten var
56

uforenlig med globalisering brukt til å begrunne skiftet til «den tredje vei».
Imidlertid hadde regjeringene i Norden, Benelux-landene, Østerrike og Sveits
opp gjennom etterkrigstida ført keynesiansk politikk og utbygd sine velferdsstater. Deres åpenhet overfor internasjonale markeder var allerede da større
enn i de store landene under «globaliseringsperioden». 4 Den tette integrasjonen med langt større naboøkonomier var trolig en forutsetning for disse
små landenes velstand og velferdspolitikk. Uansett fulgte sosialdemokratiene
i de små landene sine store naboers vending mot den tredje vei. Trendsetterne
var Tony Blairs New Labour og Gerhard Schröders SPD. I Frankrike var
François Mitterand en forløper for den tredje veien.
En annen grunn til å prioritere de tre store er deres lederposisjon overfor
periferien i øst og sør i Europa. Globaliseringstesen hevder at stater taper sin
styringskapasitet overfor stadig mer åpne markeder, men periferilandene
hadde lite igjen å tape. Det ble klart under euro-krisa. Da Syriza-regjeringen i
Hellas lanserte et moderat sosialdemokratisk program, ble den tvunget til å gå
tilbake til innstrammingspolitikken som hadde utradert landets opprinnelige
sosialdemokratiske parti, PASOK. Dette var ikke en følge av markedets
usynlige hånd, men av samforent press fra IMF, Den europeiske sentralbanken og Euro-gruppen. Sistnevnte inkluderte Frankrikes sosialistpartiregjering samt Merkel-regjeringen, der SPD var juniorpartnere. Dette tyder
på at et fornyet sosialdemokrati, eller andre venstrekrefter, har større sjanser
til å bryte med den europeiske innstrammingspolitikken i de store landene
enn i periferien.
Sosialdemokratisk selvrefleksjon
Internasjonaliseringen av kapital skjøt fart med 1970-årenes sammenbrudd av
Bretton Woods-systemets faste valutakurser, økt kapitalmobilitet og
ekspanderende flernasjonale selskaper. Grunnlaget for keynesianismen ble
underminert. Keynesiansk etterspørselsstimulering fremmet ikke produksjon
og sysselsetting, men inflasjon, kapitalflukt og problemer med betalingsbalanse. Dette var konklusjonen til ledende sosialdemokratiske politikere og
teoretikere på grunnlag av erfaringene fra midten av 1970-årene fram til tidlig
1980-tall.5 I 1976 fikk James Callaghans Labour-regjering lån fra IMF for å
stabilisere pundet. Det måtte betales med hjemlig innstrammingspolitikk.
Mitterands sosialistpartiregjering skiftet til monetaristisk politikk i 1982 for å
holde Frankrike i Det europeiske monetære systemet. I 1978 gikk Helmut
Schmidts sosialdemokratiske regjering med på å gjennomføre reflasjonspolitikk under et toppmøte i G7. Oljeprisøkningene ett år seinere førte til
massiv inflasjon. Ut fra slike erfaringer ble keynesiansk etterspørselsstyring
ansett som umulig og erstattet med monetarismens program om å bekjempe
inflasjon for at prissystemet på korrekt vis skulle reflektere kostnader og
utbytte ved investeringer. Inflasjonsbekjemping gikk sammen med tilbuds57

sideøkonomiens budskap om å frigjøre investorer fra overbeskatning og
byråkratiske hindre. Disse retningslinjene for økonomisk politikk ble hyllet
av de borgerlige og gradvis godtatt av sosialdemokratiet etter noen runder
med intern debatt.
Uenigheten om økonomisk politikk mellom sosialdemokrater og borgerlige dreide seg ikke lenger om etterspørselsside- eller tilbudssidepolitikk,
men om hvilken type tilbudssidepolitikk som skulle føres. Denne vendingen
fra Keynes til Friedman og Hayek hadde betydning utover de små kretsene
som utformer makroøkonomisk politikk. Den innebar at sosialdemokratiet
godtok å begrense velferdsstaten av skattemessige hensyn. Reduksjon i
selskapsbeskatningen av hensyn til konkurranseevnen overfor utlandet skapte
et vedvarende press for å skjære ned på utgiftene til velferdsstaten. Det er
viktig å se på hvordan den nye økonomiske tenkemåten ble forklart for å
forstå sosialdemokratiets utvikling i den nyliberale tidsalderen.
I 1950-årene hadde ledende sosialdemokrater tatt avstand fra marxismens
angivelig deterministiske og utdaterte spådommer om kapitalismens
sammenbrudd. Keynesianismen erstattet marxismen som overordnet
program. Fra 1980-årene og utover fremmet en ny generasjon av sosialdemokratiske modernisatorer skiftende versjoner av nyliberalisme. 6 Det
franske sosialistpartiet fulgte motvillig med på ferden og prøvde å beholde så
mye som mulig av velferdsstaten. 7 New Labour var mer entusiastisk. Partiet
lanserte seg selv som et alternativ både til en omfordelende keynesianisme og
til Det konservative partiets avreguleringpolitikk. For New Labours ideologer
var ennå ikke alle parate for markedet, men de kunne forberedes med støtte
fra en «sosial investeringsstat».8 To forskjellige anliggender drev tyske
sosialdemokrater bort fra Keynes. For det første tilnærmet SPD seg De
Grønne, som var orientert mot frihet og økologiske spørsmål. For det andre
ønsket de stramme budsjetter og en sterk valuta for å overleve i det globale
markedet. SPD overtok mye av New Labours entusiasme for «den tredje
vei», men passet på å framstille sin politikk som et mindre onde enn de
nedskjæringene man kunne forvente fra kristeligdemokratene. 9
De sosialdemokratiske forkjemperne for nyliberal dreining hadde én ting
felles med forgjengerne som hadde skiftet fra Marx til Keynes i 1950-årene:
De trodde på økonomenes påstander om at korrekt praktisering av deres
teorier ville skape velstand, full sysselsetting og prisstabilitet. Den tidligere
generasjonen av keynesianske sosialdemokrater kunne eller ville ikke innse at
om keynesiansk politikk hadde bidratt til å stabilisere etterkrigstidas
oppgang, så var den ikke årsak til denne oppgangen. 10 Idéen om velferdsstatskompromisset hadde blitt fremmet av revisjonistiske sosialdemokrater siden
Eduard Bernstein. Den ble politisk mulig da Vestens herskende eliter under
den kalde krigen allierte seg med sosialdemokratiet for å demme opp for
kommunismen. Den ble økonomisk mulig da oppgangen som fulgte
kapitalens gjennomtrengning av private husholdninger skapte nye markeder
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for masseforbruk, en prosess som ble forsterket av billig oljeimport. Når
sosialdemokratiets teoretikere knyttet oppgangen etter krigen til nasjonalt
avgrenset keynesiansk politikk i stedet for disse forholdene, var de heller ikke
i stand til å forstå oppgangens begrensninger. 11 Etterspørselen etter forbruksvarer ble mettet og oppbyggingen av produksjonskapasitet ble etterhvert til
overkapasitet. Økonomisk stagnasjon kunne ha vært unngått om kvinner og
etniske minoriteter var blitt inkludert i de kollektive lønnsoppgjørene mellom
fagforeninger og arbeidsgivere. Det var sterke krav om en slik inkludering og
kampviljen vokste blant arbeidere etter en lang periode med høy sysselsetting. Bølger av protester og streiker gjorde at kapitaleierne fryktet profittklemme mer enn økonomisk stagnasjon.
En gruppe sosialdemokrater var bekymret for følgene av kapitaleiernes
mottiltak mot arbeidermobilisering og nye sosiale bevegelser. De betraktet
inflasjonen som kapitaleiernes førstelinjeforsvar mot nominelle lønnsøkninger og fryktet at det neste mottrekket ville bli fallende investeringer og
kapitalflukt. De tok til orde for pris- og lønnskontroll for å hindre dette.
Spørsmålet om en slik inntektspolitikk splittet sosialdemokratiene i Tyskland
og Storbritannia, mens det i Frankrike førte til uenighet mellom Sosialistpartiet og Kommunistpartiet. Den sosialdemokratiske hovedstrømmen
forsøkte å framstå som kapitalens juniorpartner til tross for at selv moderate
fagforeningsfolk sterkt mislikte inntektspolitikken. I 1980-årene hevdet nye
sosialdemokrater – ofte tidligere tilhengere av 1970-årenes inntektspolitikk –
at velferdsstatens omfordeling måtte underordnes hensynet til internasjonal
konkurranseevne. Denne bitre pillen ble søtet. Sosialdemokratiet tok opp
spørsmål om anerkjennings- og identitetspolitikk og inkorporerte dermed de
nye sosiale bevegelsenes kamp mot ekskludering og diskriminering,
riktignok i en noe tam versjon.12 Denne analysen tilsier at det ikke var
globaliseringen som gjorde keynesiansk sosialdemokrati umulig. Globaliseringen inngikk snarere i en kapitalistisk motoffensiv som overvant en delt
venstreside.13
Overgangen fra omfordeling til anerkjenning ble framstilt som en politisk
respons på skiftet fra industrikapitalisme til post-industrialisme og kunnskapssamfunn, og et påfølgende skifte fra materielle til post-materielle
verdier. Sosialdemokratiske globaliseringsteoretikere hadde hevdet at den
keynesianske velferdsstaten var umulig. 14 Den var politisk urealistisk fordi
den industrielle arbeiderklassen som hadde støttet den var krympet. I tillegg
var den lite å trakte etter, siden statlige inngrep angivelig hemmet individuell
selvrealisering.15 Så lenge kroppsarbeidere utgjorde en stor del av stemmegrunnlaget, kunne sosialdemokratiet søke å representere materielle arbeiderinteresser, men når arbeiderandelen avtok, oppsto et dilemma. Skulle de
representere arbeidernes materielle interesser, eller middelklassens postmaterielle interesser?16 Dilemmaet ble framstilt i radikalisert form av
teoretikere som hevdet at et nytt kunnskapssamfunn var under utvikling,
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mens avindustrialisering førte til at arbeiderklassen forvitret. På dette
grunnlaget forsøkte de å fornye sosialdemokratiet. 17 Pussig nok ble arbeiderklassepolitikk her koblet sammen med etterkrigstidas sosialdemokrati, til
tross for at de fleste sosialdemokrater hadde tatt avstand fra en slik politikk
fra 1950-årene og framover. Omfavnelsen av keynesianismen var både en
avskjed med marxismens idéer om kapitalismens tendenser til krise og
sammenbrudd og med klassepolitikken.
Slutten på oppgangsbølgen i 1970-årene og voksende arbeiderprotest
skapte uro blant kapitaleiere. De fryktet en autonom arbeiderklassepolitikk
utenfor velferdsstatens institusjonelle grenser. Da ville den profittklemma
som næringslivet allerede beklaget seg kraftig over bli en realitet. Kapitalsiden svarte med nyliberalisme. Statlig sparepolitikk gikk sammen med
kapitaleiernes automatisering, utflytting og omorganisering av produksjonen.
Dette fragmenterte det sosiale grunnlaget for arbeiderklassens kollektive
makt, som også hadde eksistert i sterkt institusjonalisert form under den
keynesianske akkumulasjonsbølgen. Arbeidernes stemmer ved valgene var
fortsatt viktige, men de avga ikke nok stemmer til å vinne valgene. Imidlertid
er det ikke mulig å forklare endringene i sosialdemokratiets velgeroppslutning ut fra et skifte fra industriell kapitalisme til kunnskapssamfunn og
fra materielle- til postmaterielle verdier. Slike antakelser om en automatisk
sammenheng mellom endringer i klasse og valgatferd er uttrykk for den
typen «økonomisme» som sosialdemokratiske intellektuelle forsøkte å
distansere seg fra både i 1950- og 1990-årene. Det stemmer ikke at kroppsarbeidere bare har materielle verdier og middelklassen bare postmaterielle,
eller at store deler av arbeiderklassen automatisk omdannes til middelklasse
med skiftet fra industri til tjenesteyting. Det finnes et stort antall hvitsnippog «rosasnipp»-arbeidere som ikke kan betegnes som middelklasse, uansett
hvor langt dette begrepet tøyes. Sosialdemokratenes tidligere valgseire var
ikke en naturlig følge av at det fantes et stort antall arbeidere som betraktet
dem som naturlige representanter for sine objektive, materielle interesser.
Sosialdemokratene dro nytte av skarer av aktivister, særlig fra fagforeningene. De hjalp partiene med solidarisk organisering på tvers av grupper av
arbeidere, slik at det ble mulig å kombinere forskjellige aspirasjoner til
samlende politiske programmer. Vedvarende sosialdemokratiske valgseire
var avhengig av økonomiske oppgangsperioder. Slike oppgangsperioder varte
selvfølgelig lengre i etterkrigstid enn i den nyliberale perioden.
Nyliberal oppstigning
Tabellene nedenfor viser valgresultater for venstrepartier (tabell 1),
arbeidsløshet (tabell 2), fagforeningsandel (tabell 3) og lønningers andel av
nasjonalinntekt (tabell 4) under den nyliberale akkumulasjonsbølgen.
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Tabell 1: Valgresultater for venstrepartier (prosent av stemmer) 1988-2017

1988
1990
1992
1993
1994
1997
1998
2001
2002
2005
2007
2009
2010
2012
2013
2015
2017

Storbritannia

Frankrike

Tyskland

Labour

PSF

PCF

SPD

De Grønne

PDS/Die Linke

37,0

11,3
33,5

5,0

2,4

36,4

7,3

4,4

40,9

6,7

5,1

38,5
34,2

8,6
8,1

4,0
8,7

23,0

10,7

11,9

25,7

8,4

8,6

20,5

8,9

9,2

34,4
17,6
43,2

23,5

9,6
9,9

40,7
24,1

4,8

24,7

4,3

35,2

29,0
29,4
30,4
36,9

7,4

6,9

2,7

Kilde: http://www.parties-and-elections.eu/index.html

Tabell 2: Andel arbeidsledige (prosent) 1980-2017
1980
1990
2000
2010
2017

Storbritannia
5,6
6,9
5,4
7,8
4,4

Frankrike
6,2
7,9
8,6
9,3
9,4

Vest-Tyskland/Tyskland
2,7
6,9
5,4
7,8
4,4

Kilde: Europakommisjonen

Tabell 3: Fagforeningsandel (prosent) 1980-2016
1980
1990
2000
2010
2017

Storbritannia

Frankrike

Vest-Tyskland/Tyskland

50,7
39,3
29,7
26,8
23,7

18,3
10,1
8,0
8,0
7,9 (2015)

34,9
31,2
24,6
18,9
17,0

Kilde: OECD
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Tabell 4: Lønningers andel av bruttonasjonalinntekt (prosent) 1980-2017
1980
1990
2000
2010
2017

Storbritannia

Frankrike

Vest-Tyskland/Tyskland

66,0
62,9
63,9
68,1
66,8

75,3
66,5
64,7
61,7
62,7

70,6
65,0
64,2
65,6
67,1

Kilde: Europakommisjonen

Under oppgangen etter den andre verdenskrigen hadde sosialdemokratene
klart å framstå som modernitetens bærere. Den sosialdemokratiske hovedstrømmen framstilte marxister, konservative og liberalere som fortidslevninger. De satt fast i en nullsum-verden der en klasse bare kunne vinne på
bekostning av en annen. Til forskjell fra dette brukte sosialdemokratene
«sosial ingeniørkunst», basert på teknikker utviklet i store bedrifter. Alle
sider kunne vinne samtidig, fastlåste forestillinger om klassekonflikt var
utdaterte. Økonomisk framgang ble målestokken for sosialdemokratisk
suksess.
Nest etter arbeidsledighet var antakelig inflasjon hovedårsaken til at
sosialdemokratenes keynesianske hegemoni gikk i oppløsning og ble erstattet
av et nyliberalt hegemoni i starten av 1980-årene. Krypende inflasjon hadde
kjennetegnet oppgangen etter den andre verdenskrigen. Inflasjonen begynte å
akselerere på slutten av 1960-årene da arbeidsgiverne hevet prisene for å
forsvare sine profittrater mot militante arbeidere. Pris- og lønns-spiralen ble
forverret av oljeprissjokket tidlig i 1970-årene. Keynesianismens og dermed
også sosialdemokratiets selvbilde sprakk når det ikke lyktes å opprettholde
vekst og stabile økonomiske og sosiale forhold med sosial ingeniørkunst.
Inflasjonen hadde skiftende virkninger blant sosialdemokratienes støttespillere, noe som gjorde det vanskelig å holde disse samlet.
Middelklassene bekymret seg over sin oppsparing, arbeidsledige og
mottakere av velferd uten ledighetsunderstøttelse opplevde at inntektene falt,
fagorganiserte arbeidere ønsket høyere lønninger som kompensasjon for
prisstigninger, men fryktet også at pris- og lønnsspiralen ville redusere deres
framtidige pensjoner. Dette skapte spenninger mellom sosialdemokratienes
velgergrupper i 1970-årene. Sosialdemokratiske regjeringer forsøkte å
demme opp for inflasjonen med inntektspolitikk. Det skapte misnøye blant
fagforeningsledere. Selv om de til dels var enig i målet om å stoppe lønns-ogpris-spiralen, var de ikke overbevist om at prosessen burde starte med
lønnsstopp, og mislikte politisk innblanding i lønnsforhandlingene. På den
andre siden mistet næringslivsledere tiltroen til sosialdemokratenes evne til å
forhandle fram en avtale mellom arbeid og kapital i takt med at den
sosialdemokratiske venstresiden ble stadig mer uttalt i sin kritikk av
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inntektspolitikken. Dette kom på toppen av avtakende økonomisk vekst med
økt ledighet og offentlige underskudd.
Disse problemene førte til at de regjerende sosialdemokratene i
Storbritannia og Vest-Tyskland tapte valgene i henholdsvis 1979 og 1982.18
Labour ble lammet av uenighet om hvilken opposisjonspolitikk de skulle føre
for å gjenvinne regjeringsmakten. Venstresiden ønsket en alternativ økonomisk strategi som den hadde fremmet siden 1970-årene, høyresiden ønsket
tilpasning til nyliberalismen.19 I Vest-Tyskland hjalp de sterke eksportindustriene forbundskansler Helmut Schmidt fra SPD til å opprettholde
korporative bånd med fagforeningene og holde venstresiden i partiet
stangen.20 Men partiets sterke produktivitetsorientering og lojalitet til USA ga
opphav til massemobilisering mot planene om utstasjonering av amerikanske
raketter, og mot økt produksjon av kjernekraft som svar på oljeprisøkningene.
Ut av denne mobiliseringen vokste partiet De Grønne fram. Det tiltrakk
misfornøyd ungdom med varierende sosial bakgrunn. Denne misnøyen ble
oppdaget seint av SPD. Partistrategene blinket da ut ungdommen som en
postmaterialistisk målgruppe.
Med britiske og tyske sosialdemokrater ute av regjeringene etter 1979 og
1982, sto borgerlig side igjen med den utakknemlige oppgaven å håndtere
inflasjon, arbeidsledighet og offentlige underskudd. Situasjonen i Frankrike
var annerledes. Der hadde Sosialistpartiet sist hatt president i 1954 og statsminister i 1957 før det vant valget i 1981. Utbyggingen av den franske
velferdsstaten etter den andre verdenskrigen hadde derfor tilfalt borgerlig
side. Det franske kommunistpartiet var massepartiet på venstresiden. Etter en
kortvarig samlingsregjering etter Den andre verdenskrigen var det blitt
ekskludert fra franske regjeringer. I 1972 hadde Kommunistpartiet gått inn i
en allianse med Sosialistpartiet for å komme ut av sin isolasjon, et tiår seinere
skulle dette vise seg å være partiets dødskyss. Valget i 1981 brakte Mitterand
til makten. Kommunistpartiet ble forbigått av Sosialistpartiet, deretter fulgte
stadig nedgang. Men det hjalp lite for Sosialistpartiet å gå forbi kommunistene og bli det største partiet på venstresiden. Både nabolandenes
regjeringer og hjemlige kapitaleiere var fiendtlig innstilt til Mitterands
venstre-keynesianske eksperimenter. Mitterand skiftet til konkurrerende antiinflasjonspolitikk. Underveis oppdaget han EU som en mulig base for en
framtidig sosial modell som gikk utover nasjonalstaten. 21 Denne idéen ble
aktivt markedsført av Jacques Delors. Som finansminister under Mitterand
ledet han Frankrikes monetaristiske politikkskifte, før han som president for
EU-kommisjonen ble arkitekten bak enhetsmarkedet og valutaunionen.
Under Blairs ledelse sluttet til og med det notorisk EU-skeptiske Labour
opp om den integrasjonsvennlige linjen blant sosialdemokratene på
kontinentet. Det skjedde vel og merke etter at regjeringene til Thatcher og
Major hadde gjort sitt beste for å fjerne alle rester av sosialdemokrati fra EUtraktaten. Selv når de fleste EU-land ble styrt av sosialdemokrater, kom ikke
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«det sosiale Europa» ut av skyggen av det europeiske enhetsmarkedet. 22
Dette ble åpenbart etter den store finanskrisa og euro-krisa. Retningslinjene
for EUs politikk fungerte da som en innstrammingsfelle, som gjorde det nær
umulig å gå imot nyliberalismen.
Kritikere på venstresiden hadde lenge advart om at enhetsmarkedet og
monetærunionen ville forsterke de nyliberale politikkene som de fleste
medlemslandene hadde ført siden tidlig i 1980-årene. Vedvarende høy
arbeidsledighet svekket fagforeningers makt, særlig i sektorer der de tidligere
hadde vært sterke. Dermed saknet pris-og-lønns-spiralen, mens arbeidernes
lønnsandel av nasjonalinntekten falt.23 De vesteuropeiske økonomiene tok
seg opp igjen i 1990-årene. Det var kanskje snarere en følge av åpningen av
nye markeder i Sovjetunionen, Øst-Europa og Kina enn av nyliberal
innstramming. Regjerende partier som hadde gjennomført innstrammingspolitikken fikk problemer i valgene, og sosialdemokratiske partier vendte
tilbake til makten mot slutten av tiåret. Velgerne ønsket politisk endring og
sosial beskyttelse etter mange år med økt ulikhet og usikkerhet. Denne
trenden spilte seg ut på forskjellig vis i hvert av landene. 24
Frankrike gikk nesten glipp av denne nye sosialdemokratiske bølgen.
Mitterand hadde vunnet sitt andre presidentvalg i 1988, men regjeringen hans
var nedsyltet i skandaler. Han hadde ingen strategi for å balansere velgernes
forventninger mot håndteringen av voksende offentlige underskudd som
kunne utløse investeringsnedgang og kapitalflukt på linje med hans første år
som president. Sosialistpartiet hadde vært forsiktig med å angripe den franske
velferdsstaten. Arbeidsgiverne unngikk dens høye kostnader ved å bruke
arbeidere som ikke falt inn under dens ordninger. Velferdsstatens «insidere»
hadde sterkt oppsigelsesvern samt tilgang til statlig subsidierte tidlige
pensjoner. «Outsiderne» hadde ikke slike goder. Skillet mellom insidere og
outsidere splittet Sosialistpartiets tradisjonelle velgere, og lav pensjonsalder
for insiderne økte de offentlige underskuddene. Mitterrands borgerlige
etterfølger Jacques Chirac besluttet at tida var moden for å avvikle insidernes
tidlige pensjon. Hans statsminister Alain Juppé forsøkte å sette dette i verk,
men ble stoppet av en massiv generalstreik i 1995. Dette hjalp Lionel Jospin
fra Sosialistpartiet til å vinne statsministervalget i 1997. Han hadde så vidt
blitt beseiret av Chirac under presidentvalget i 1995.
Budsjettunderskudd og problemer på arbeidsmarkedet var også viktig for
Schröders valgseier i Tyskland i 1998. Gjenforeningen av Øst- og VestTyskland, og da især monetærunionen mellom de to, hadde ført til at den
østtyske økonomien kollapset tidlig i 1990-årene. Arbeidsløsheten steg til
nær 20 prosent i øst, og kom opp på tosifret nivå nasjonalt. Utbetalinger til
ledighetsstøtte og tidligpensjoner skjøt i været. I valgkampen i 1998 lovet
SPD en ekspansiv økonomisk politikk for å skape arbeidsplasser. En
voksende økonomi skulle redusere offentlige underskudd ved å senke utgifter
til arbeidsledighet og øke skatteinntektene. Til tross for spenninger mellom
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disse motstridende målene, fikk SPD nok stemmer til å danne en koalisjonsregjering med De Grønne.
Schröders forgjenger Kohl hadde på lignende vis som Mitterand ført en
forholdsvis myk nyliberal politikk innenfor rammene av den eksisterende
velferdsstaten. Velferdsstaten ble sågar utvidet til øst under Kohl, for så å bli
overbelastet av den østtyske økonomiens kollaps under gjenforeningen. Tony
Blairs situasjon var en annen da han overtok regjeringsmakten i 1997.
Storbritannia var blitt gjennomrystet av Thatchers åpne klassekamp ovenfra.
Det var et stort sprik mellom Labours keynesianske velferdspolitikk i 1970årene og Blairs styre, og han var stadig i kamp med Labours venstrefløy.
Blair hadde derfor større behov for en ideologi enn de sosialdemokratiske
lederne i Frankrike og Tyskland. Jospin var fullt klar over den franske
motviljen mot idéer fra det nyliberale Storbritannia. Han distanserte seg i
størst mulig grad fra Blairs retorikk om den tredje vei. Schröder sto derimot
som medforfatter til et «tredje vei-manifest» sammen med Blair forut for EUvalgene i 1999. Schröders hensikt var imidlertid først og fremst å samle
partiet rundt tilbudssidepolitikk etter at den keynesianske finansministeren
Oskar Lafontaine hadde gått ut av regjeringen våren 1999.
Blair lanserte et tilbudsside-alternativ til Det konservative partiets
avreguleringspolitikk. Politikken var rettet mot å bygge opp ferdigheter i
arbeidsmarkedet. En blanding av insentiver og byråkratisk kontroll skulle
forberede alle arbeidere til det globale kunnskapssamfunnet. Sosiale
investeringer i utdanning og helsevesen skulle fremme omstillingsevne og
«ansettbarhet» ved å kombinere arbeiderenes fleksibilitet med en viss grad av
sikkerhet. Insentiver og kontroll var imidlertid skeivt fordelt. Et begrenset
antall aspirerende kunnskapsarbeidere dro nytte av offentlige insentiver,
mens et stort antall arbeidsledige fra tidligere industriområder og et voksende
prekariat i urbane serviceyrker først og fremst ble utsatt for byråkratisk
kontroll. Studieavgiftene som Labour lanserte i 1998 begrenset i tillegg
muligheten til å komme inn i rekkene av godt betalte kunnskapsarbeidere. Så
lenge den «nye økonomi-boomen» vedvarte, var disse skeivhetene ikke så
merkbare. Til tross for tilbudsside-retorikk, investerte faktisk Labourregjeringen betydelig i offentlig sektor, og lønningers andel av nasjonalinntekten steg sågar under dens styre (se tabell 4). Imidlertid forverret
situasjonen seg for Labour og dens sosialdemokratiske motparter i Paris og
Berlin med slutten av den nye økonomi-boomen. «Krigen mot terror»
svekket også oppslutningen om Blair som var den sentrale europeiske allierte
til George W. Bush.
Nyliberalt forfall
Inflasjon var akilleshælen til det keynesianske prosjektet, finansbobler til det
nyliberale prosjektet. Begge prosesser varslet at den økonomiske oppgangen
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var forbi og det rammet sosialdemokratene som hadde koblet seg til disse
prosjektene. Ved valgene tjente sosialdemokratene like mye på den korte og
svake nyliberale oppturen som de hadde gjort på den langvarige keynesianske
oppgangsperioden. Den keynesianske oppgangen hadde lagt grunnlaget for
sosialdemokratisk velferdspolitikk, også når den ble satt i verk av borgerlige
regjeringer. Omvendt med den nyliberale oppturen: sosialdemokratene hadde
blitt bundet til nedbygging av velferdsstaten med sin versjon av nyliberalisme
på et tidspunkt da behovet for offentlig velferd steg. 25 1990-årenes nyliberale
oppsving hadde i noen grad kompensert for denne nedbyggingen ved å skape
nye arbeidsplasser. Arbeidsplassene var riktignok ikke så mange og så gode
som forespeilet av «ny økonomi»- og «tredje vei»-ideologene, men utviklingen lot til å gå i riktig retning. Men så kom dot.com-krakket og krigen i
Afghanistan i 2001. Det markerte et vendepunkt fra en tilsynelatende
markedsdrevet globalisering til en ny periode med kriger, økonomiske kriser
og svekking av internasjonale styringssystemer, inklusive EU.
Nedgangen for den nyliberale akkumulasjonsbølgen demonstrerte på
brutalt vis svakheten ved den tredje veiens sosialdemokrati.26 De sosiale
investeringene som var ment å skille sosialdemokratiet fra mer reindyrket
nyliberalisme fungerte reelt som døråpnere for private selskaper til å
gjennomtrenge offentlig sektor, særlig innen utdanning og omsorg.
Reduksjoner av skatter og avgifter hadde blitt brukt til å begrense offentlig
sektor siden nyliberalismens tidlige begynnelse. Nå skyllet en ny bølge med
offentlig sparing og privatisering over Europa etter den globale finanskrisa
2008-9 og eurokrisa. Sammen med sjenerøse bergingsaksjoner for konkurstruede finansinstitusjoner førte nedskjæringene etter krisa ikke bare til sosial
nød, men også til en varig legitimeringskrise. Bergingsaksjonene utfordret
enhver oppfatning av rettferdighet som hadde overlevd under den nye
økonomiens profitt-og-individ-propaganda.27
Den tredje veis sosialdemokrati både utfoldet seg og gikk ned i forskjellige nasjonale varianter.28 Frankrikes statsminister Jospin etablerte en
35-timers arbeidsuke. Dette hadde vært en hjørnestein i hans valgkamp, men
samtidig ble det gjennomført privatiseringer i et hittil ukjent omfang. Det
vakte reaksjoner blant fagforeningsledere som fryktet at viktige bastioner i
offentlig sektor skulle gå tapt. Nedgangen tidlig på 2000-tallet og frykt for en
ny runde med arbeidsledighet svekket Jospins andre forsøk på å vinne
presidentembetet. I valgets første runde kom han på tredje plass. I den andre
runden ble Chirac gjenvalgt av en overveldende majoritet som ikke ønsket
Front National-kandidaten Jean-Marie Le Pen. I en slags repetisjon av 1990tallet satte Chiracs konservative statsminister Dominique de Villepin i gang
en ny runde med omstrukturering av den franske velferdsstaten. Denne
gangen var målet ansettelsesstandarder for unge arbeidere. Det utløste ingen
generalstreik som sist, men kraftige studentprotester som sammen med en
bølge av innvandrerprotest mot politivold førte til de Villepins avskjed i
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2007. Det splittende presidentskapet til Nicolas Sarkozy ble ytterligere tynget
av den store finanskrisa og voksende arbeidsledighet. Deretter ble Sosialistpartiets François Hollande valgt i 2012, midt under euro-krisa. Forventninger
om at han ville stå opp mot innstrammingene foreskrevet av EUinstitusjonene og en gruppe land anført av Tyskland ble raskt gjort til
skamme. Hollandes forsøk på å øke beskatningen av de høyere inntektsgruppene ble en fiasko. Det stoppet ikke Emmanuel Macron, som var
finansminister under Hollande, fra å stille til presidentvalget i 2017. På
samme vis som i 2002 førte trusselen fra en kandidat fra Front National til at
en ikke videre populær motkandidat (i 2017 Macron) vant valget. Sosialistpartiet derimot ble utradert (se tabell 1). Det eneste lyspunktet var valgkampen til tidligere medlem av Sosialistpartiet og leder av Venstrepartiet,
Jean-Luc Mélenchon. Den jakobinske venstretradisjonen i Frankrike hadde
ligget nede etter Mitterands Europa-skift og Kommunistpartiets tilbakegang.
Mélenchon forsøkte å fornye tradisjonen under banneret La France
Insoumise, «Det ukuelige Frankrike».
Utviklingen til SPD fra tidlig 2000-tall og utover var mindre turbulent enn
i Frankrike, men utfallet var temmelig likt – en svekking av det tidligere
dominerende sentrums-venstrepartiet som kanskje ikke lot seg reparere, samt
oppsplitting av venstresiden. Med unntak av et opphold mellom 2009 og
2013 har tyske sosialdemokrater deltatt i regjeringen siden 1998. Tidlig på
2000-tallet førte økonomisk stagnasjon til at den allerede høye offentlige
gjelden steg ytterligere. Forbundskansler Schröder svarte med større
nedskjæringer i velferd enn noen tidligere regjering hadde gjennomført. Han
ble straffet med et kraftig fall i velgeroppslutningen. Schröder mistet
posisjonen som kansler og partiet hans ble redusert til en juniorpartner under
den konservative Angela Merkel etter valget i 2005. Schröders nedskjæringer
førte også til at store deler av venstrefløyen forlot partiet. Oskar Lafontaine
var den mest prominente av disse. Han sluttet seg til Partiet for Demokratisk
Sosialisme, etterfølgeren etter Øst-Tysklands kommunistparti, og dannet Die
Linke i 2007.
Som Merkels juniorpartner har SPD konsekvent støttet hennes EU-vennlige retorikk. Den har gått sammen med en faktisk politikk som har økt
Tysklands eksportoverskudd og høynet de allerede store ubalansene i EU
mellom land med overskudd og underskudd på driftsbalansen. Den
økonomiske ustabiliteten som følger med denne ubalansen står i sterk
kontrast til regjeringens pro-europeiske retorikk. Dette har forsterket eksisterende EU-skeptisisme i unionen. I mange av underskuddslandene var
befolkningen opptatt av Tysklands tiltakende politiske dominans og de
brutale nedskjæringene de ble påtvunget. Samtidig fungerte underskuddslandenes befolkning som syndebukker. Overskuddslandenes frustrasjon
overfor nedskjæringene ble rettet mot «latsabbene» i kriselandene som ikke
arbeidet hardt nok for å få økonomien i orden, men ventet på bergingspenger.
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SPD bidro også til denne økonomiske nasjonalismen. Hvis meningen var å
framstille partiet som forsvarer av nasjonale interesser etter at dets ry som
forsvarer av velferdsstaten var ødelagt, så slo det feil. Mens SPD mistet
ytterligere stemmer, kunne det nye høyreorienterte Alternativ for Tyskland
dra nytte av regjeringens dobbeltkommunikasjon av EU-vennlighet og
nasjonalisme. Det kunne stå fram som en forkjemper for en konsekvent tysknasjonalistisk politikk mot det allmektige EU og dets støttespillere i
medlemslandenes regjeringer, og kombinere dette med anti-innvandringspolitikk.
Den mest dramatiske følgen av at EU-skepsis slo over i harde, antieuropeiske stemninger var Brexit-avstemningen i 2016. Som i andre land sto
Det konservative partiet med dets nedskjæringslinje overfor en høyreopposisjon. David Cameron forsøkte å ta luven fra UKIP med en folkeavstemning, men resultatene var blandede. Brexit-seieren svekket UKIPs
eksistensberettigelse. Til forskjell fra andre nye høyreorienterte partier i
Europa hadde UKIP prioritert kamp mot EU-medlemskap over innvandringsmotstand. Partiet hadde vunnet 12,6 prosent av stemmene i 2015, mens
andelen falt til 1,8 prosent i 2017, etter Brexit-avstemningen. De konservative ble gjenvalgt, nå under ledelse av Theresa May, men splittelsen rundt
Brexit forfulgte dem. Resultatet av folkeavstemningen var svært jevnt, 51,9
prosent stemte for Brexit, 48,1 prosent mot. Med unntak av UKIP ble (de
faktiske og potensielle) velgermassene til samtlige partier delt. Labours
oppsving på meningsmålingene overskygges av den vedvarende delingen i
partiet rundt EU-spørsmålet.
Det mest bemerkelsesverdige med Labours oppsving under Corbyn er at
den overhodet har funnet sted. Tidlig på 2000-tallet mente noen progressive
intellektuelle at enkelte «varianter av kapitalisme»29 hadde sterkt institusjonalisert velferdsstater som ville motstå den nyliberale stormen. De antok at
fortidig historie, heller enn samtidig politikk ville bestemme velferdsstatens
framtid. Tidligere sosialdemokratiske seire i de koordinerte markedsøkonomiene på det europeiske kontinentet ville bevares til bedre dager,
Storbritannia med dets liberale markedsøkonomi og det nyliberale New
Labour ble avskrevet. New Labours selvforståelse som et parti som kunne
bemektige alle til å delta i det globale markedet brøt sammen da den nye
økonomien stagnerte og deretter kollapset i en verdensomspennende
økonomisk krise. Det førte til at Gordon Brown, som i 2007 overtok statsministerposten etter Blair, tapte valget i 2010. Brown slapp dermed å
foreskrive de nedskjæringene som skapte store problemer for Cameronregjeringen.
Ed Miliband etterfulgte Brown som partileder i Labour. Han forsøkte å
distansere seg fra New Labour, samtidig som han opprettholdt mye av dets
arv.30 Denne mangelen på konsistens bidro til at han ikke klarte å beseire den
upopulære konservative regjeringen ved valget i 2015. Først da Jeremy
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Corbyn med sterk støtte av grasrotsorganisasjoner ble valgt til partileder i
2015 fjernet Labour forstavelsen «New» og fikk økt velgeroppslutning med
sin sterke støtte til velferdsstaten. Corbyns Labour fremmet samme type
politikk som Die Linke i Tyskland og La France Insoumise i Frankrike, selv
om sistnevnte til forskjell fra de to andre preges av venstrenasjonalisme. Hvis
det ikke hadde vært for Storbritannias system med enkeltmannsvalgkretser
der «vinneren tar alt», ville sannsynligvis Corbyn og andre i Labours venstrefløy tidligere ha forlatt det sosialdemokratiske moderpartiet på samme vis
som Mélenchon og Lafontaine gjorde henholdsvis 2008 og 2005. Det hadde
vært flere forsøk på å opprette et nytt parti til venstre for (New) Labour, men
alle slo feil.
Perspektiver
Det er tydelig at de store vendepunktene i den økonomiske utviklingen har
gått sammen med endringer i sosialdemokratiets suksess. Slutten på etterkrigstidas oppgang gikk sammen med krisa for det keynesianske sosialdemokratiet, det nyliberale oppsvinget på 1990-tallet var grunnlaget for New
Labours sosialdemokrati, og slutten på det nyliberale oppsvinget skapte en
dypere krise for den nye versjonen av sosialdemokrati enn for dets
keynesianske forgjengere. Krisa gikk også sammen med en omgruppering på
venstresiden med kortvarige valgseire. Økonomiske idéer later til å ha spilt
en sentral rolle i etableringen av de keynesianske og nyliberale hegemoniene.
Når idéene på åpenbart vis kolliderte med virkeligheten, forvitret hegemoniene. Det skapte legitimitetskriser for de politiske partiene som var
knyttet til disse hegemoniene.
Idéers makt beror i stor grad på at de uttrykker viktige anliggender i ulike
befolkningsgrupper og kan oversettes til en felles politikk. Videre er det en
forutsetning at denne politikken tilsynelatende styrer den faktiske utviklingen
på forutsigbart vis. Etterkrigstidas oppgang var sannsynligvis bare mulig som
følge av den kalde krigen og kapitalismens gjennomtrengning av husholdningsøkonomien, men keynesianismen kunne i lang tid gi inntrykk av at
sosial ingeniørkunst hadde omdannet førkrigstidas klassekamp og kriser til en
vekstpakt. Med 1970-tallets økonomiske og politiske kriser mistet fortellingen om den sosiale ingeniørkunsten sin appell. Den ble erstattet av den
nyliberale fortellingen om investorer som fortropp for en markedsøkonomi
som ville skape velstand for alle, hvis den fikk virke fritt. Reelt hadde
nyliberalismen vokst fram i kamp mot radikalisering av arbeiderbevegelse og
nye sosiale bevegelser i 1970-årene, og den nyliberale oppgangen i 1990årene var en følge av kapitalens gjenerobring av tidligere statsdrevne
økonomier fra Øst-Berlin til Vladivostok og Shanghai.
Så lenge verktøykassene til Keynes og Hayek lot til å fungere, ble etterkrigstidas ekteskap mellom liberalt demokrati og kapitalisme legitimert.
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Dette skapte rom for politikernes daglige styring av det kapitalistiske
systemet. Når fortellingene mistet sin overbevisningskraft, framsto politikerne delvis som fanger av idéer som hadde gått ut på dato, delvis som
arrogante teknokrater som fastholdt sin politikk uten hensyn til vanlige
borgeres interesser.
Den nyliberale kapitalismens krise skiller seg fra keynesianismens
tidligere krise ved at det nå ikke later til å finnes noe alternativ. Når
keynesiansk kapitalisme og dens sosialdemokratiske bærere ble rammet av
krise, sto nyliberalerne klar med et arsenal av nytt verktøy og en ny fortelling.
Ut fra denne fortellingen skyldtes krisa statlige inngrep, skurkene var
sosialdemokrater som strupte markedet, og krisa kunne løses ved at markedet
ble overlatt til seg selv. Ikke overraskende var det lettere å vinne oppslutning
om ideen om det frie markedet enn å virkeliggjøre idéen i praksis. I dag har
nyliberalismen mistet mye av sin overbevisningskraft. Likevel holder
kapitalistiske eliter fast ved nyliberal politikk, siden den best passer deres
økonomiske interesser. Dette svekker deres legitimitet, men venstresiden er
for svak til å vinne oppslutning på det. Den store finanskrisa og euro-krisa ble
fulgt av et kort oppsving av venstreorientert protest og streik, og en mer
langvarig oppstigning av det nye høyre. 31 I mangel av en alternativ
venstrepolitikk har høyresiden tjent på å tilby virkelighetsflukt til nasjonalt
og etnisk rensede drømmeverdener.
Kapitalismen har kommet inn i et uføre. For å fortsette akkumulasjonen
tar kapitaleierne sikte på å privatisere gjenværende offentlige tjenester og
infrastruktur. Med Luxemburgs begreper beveger kapitalismen seg inn i ikkekapitalistiske miljøer, hvor den møtes med stigende motstand. Misnøyen er
sterk etter tre tiår med reversering av velferdsstaten. Problemet er at motstand
og misnøye bare i begrenset grad styrker arbeiderklasse og venstreside.
Nyliberalismen har ødelagt tidligere arbeiderklasseidentiteter i Thompsons
forstand. Protester, og til og med streiker, er varsler til kapitaleierne om at
fortsatt nyliberal akkumulasjon kan utløse hard motstand. Men inntil videre
er ikke opposisjonsbevegelsene blitt omdannet til sterke arbeiderbevegelser
som er i stand til å stoppe, eller sågar reversere den kapitalistiske offensiven.
Samtidig som kapitaleierne er engstelige for de politiske tilbakeslagene som
følge av for harde akkumulasjonsstrategier, er arbeiderne ute av stand til å
stoppe disse strategiene.
Uten tilgang til nye markeder vil forsøk på å styrke profitabiliteten
gjennom rasjonaliseringer føre til stor arbeidsledighet når neste økonomiske
nedgang slår inn. Politikkutformere plages av tidligere gjeld, som både er
privat og offentlig. Stikk i strid med nyliberale programerklæringer har denne
gjelden under den nyliberale akkumulasjonsbølgen vokst til et langt høyere
nivå enn under den keynesianske bølgen. Forsøk på å få den nedbetalt ville
utløse en langt verre kollaps enn i 2008/09, eller for den saks skyld etter
1929. Når gjelden ikke røres bidrar den til at nyliberalismens sykler med
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bobler og kollaps fortsetter. Dette går sammen med skjerpede sosiale
forskjeller og stadig mindre tillit til «systemet». Om ikke dette var ille nok, så
har kapitalismens produktivkrefter for lengst blitt økologiske ødeleggelseskrefter. Om det skulle være økonomisk mulig, ville forsøk på å dempe
fordelingskonfliktene med en ny lang oppgang være økologisk selvmord.
Dette er velkjent, men så overveldende at det enten benektes, eller presses inn
i den nyliberale fortellingen om grønne markeder. Verken idéen om klassekompromiss, som det keynesianske sosialdemokratiet fremmet med stor
suksess, eller tredje vei-sosialdemokratiets mindre vellykkede idé om at
markedet fremmet sosiale investeringer passer inn her. En marxistisk
sosialisme kunne passe inn, men den eksisterer knapt. Marxistisk sosialisme
lider under sine nederlag i det 20. århundret. Lærdommen fra disse nederlagene er at venstreprosjektets store idéer som forteller hvordan individer kan
tilfredsstille sine materielle behov også må omhandle deres medinnflytelse og
at naturen verken skal forståes som en uendelig kilde til råvarer, eller som en
avfallsplass.
Det 20. århundrets sosialdemokrati ofret demokratiet først for
keynesiansk samfunnsingeniørvirksomhet, og seinere for det frie markedet.
Marxistisk sosialisme ble marginalisert i Vesten og omdannet til byråkratisk
diktatur i øst. Både sosialdemokrater og marxister forsømte økologi. Alle
venstrestrømninger måtte betale en høy pris i tapt troverdighet for å neglisjere
demokrati og økologi. De godtok for lett Marx’ premiss om at kapitalismens
utvikling av produktivkreftene ville skape de materielle forutsetningene for å
avvikle sosial ulikhet. Dette gjaldt også for keynesianisme og den tredje veis
sosialdemokrater som ellers distanserte seg sterkt fra Marx. På linje med
marxistiske sosialister ble de dermed delaktige i økologiske ødeleggelser som
bare bidrar til å øke ulikheten. Et troverdig antikapitalistisk prosjekt
forutsetter idéer om økologisk bærekraftige produktivkrefter som er åpne for
demokratisk selvstyre.
Oversatt fra engelsk av Kristen Nordhaug
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Hilary Wainwright
JEREMY CORBYNS BEMERKELSESVERDIGE
OPPSTIGNING

12. september, 2015 skjedde det utrolige i britisk politikk. Venstreradikaleren
Jeremy Corbyn – erklært sjanseløs i begynnelsen av kampanjen av britisk
medier – seiret med 59.5% av stemmene i uravstemningen om hvem som
skulle bli ny leder i Labour Party. Kandidaten med støtte fra Tony Blair fikk
bare 5%.
De få medlemmene av parlamentet (MPs) som hadde samlet seg tidligere
på året for å støtte Corbyns kandidatur til ledervervet hadde ingen tilgang til
de tradisjonelle mobiliseringsverktøyene innenfor partiet som kunne gi
kampanjen en sterk start. I tillegg var mange nøkkelpersoner i partiet direkte
fiendtlige mot Corbyn. Mange som hadde signert sin støtte gjorde det bare
for å sørge for debatt i partiet og hadde ingen planer om å stemme på ham.
For mange i Labour, særlig i parlamentsgruppen, var problemet Corbyns
langvarige tro på renasjonalisering av industri og tjenester og på ensidig
nedrusting av atomvåpen. Andre mente at Labour aldri ville komme tilbake
til makten under hans lederskap. Alle i partiet (inkludert Corbyn selv) var
svært overrasket over mobiliseringen blant fagforeningsfolk, misnøyde partimedlemmer og unge aktivister som ble utløst da hans kandidatur ble kjent.
Fra tidlig av trakk Corbyn hundrevis – etter hvert tusenvis – av mennesker
både innenfra og utenfra partiet til sine åpne folkemøter. Hvordan kunne
dette skje?
Forandringens røtter: Sinne og aktivisme trengte en politisk stemme
For å sammenligne med Tony Benn – venstreradikaleren som var bare 2%
unna å seire over høyrefløykandidaten Denis Healey i nestledervalget i 1981
– var Storbritannia i 2015 uten sterke fag-, miljø- og «nei til atomvåpen»
bevegelser som kunne støtte Corbyns kampanje.1 Disse bevegelsene hadde
blitt nærmest utryddet i Thatcher årene. Det som derimot forelå var et utbredt
sinne, rettet ikke bare mot Thatchers politikk men også mot Tony Blair og de
påfølgende regjeringene. Mange lokalsamfunn og deler av arbeiderklassen
har ennå ikke kommet på fote igjen etter finanskrisen i 2008-2009.
I mangel av et parti som var villig til å stå opp for arbeiderklassefolk,
begynte mange som led under nyliberalistisk politikk å organisere seg selv på
ulike vis. I de siste ti-årene har et mangfold av spredte, lokale initiativer
blomstret i kampen mot klimaendringer, konsernmakt og økt ulikhet og
fattigdom. Et eksempel er gjenopplivingen i London av Industrial Workers of
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the World (IWW), kjent som «the Wobblies». På midten av 1990-tallet begynte IWW å organisere arbeidere fra den voksende andelen av befolkningen,
mange av dem kvinner, med usikre arbeidskontrakter og deltidsjobber. IWW
presset de større og etablerte fagforeningene til å støtte disse arbeiderne og til
å få Labour til å prioritere kampen mot utrygge arbeidsvilkår.
Minner spilte også en politisk rolle, minner om hva som hadde vært
mulig, men som ble blokkert av Thatcher og knust av Blair. Unge aktivister
begynte å samle arkiver om kampene fra fortiden. F. eks. bevegelsen av
kvinner i områdene der kullgruvearbeiderne streiket i 1984-1985, en streik
som ble knust i lag med fagforeningene og ledet til stengingen av gruver over
hele landet. Dessuten det radikale bystyret for stor-London, Greater London
Council, ansvarlig for arealbruk og transport, oppløst og nedlagt av Thatcher
i 1986. En ny generasjon intervjuet nøkkelpersoner fra den tiden, gravde fram
viktige dokumenter og gjorde dem tilgjengelig for bruk i skoler og lokalsamfunn.2
Like viktig var det at relasjoner bygget på tillit og kameratskap hadde
overlevd under overflaten. Mennesker som hadde blitt desillusjonert når det
gjaldt staten, hadde fortsatt et håp om endring og var involvert i sosiale
bevegelser for å realisere forandringer. Fra disse bevegelsene boblet det fram
kilder til energi, visjoner og fellesprosjekter som ble forsterket da muligheten
for radikale endringer dukket opp med Corbyns lederkampanje. Disse
bevegelsene ble en uvurderlig ressurs og organisatorisk ryggrad for den nye
generasjonen av Labour-aktivister. Deres energi, erfaringer og kunnskap når
det gjaldt sosiale medier og aktivistnettverk med flat struktur, kunne enkelte
ganger skape spenning og kulturkonflikt i kretsene rundt Corbyn. Men
kombinasjonen av gamle og nye krefter viste seg å gi stor effekt.
Labours historiske kompromiss med kapitalisme
Viktig var også en utilsiktet konsekvens av Thatchers seier over fagbevegelsen. Mens hun klarte å drastisk innskrenke fagbevegelsens innflytelse
i britisk politikk, så bidro hennes besluttsomme forsøk på å utslette alle spor
av sosialdemokratiske etterkrigstiltak – det hun anså for å være «sosialisme»
– til å radikalisere mange fagforeningsmedlemmer. Dermed brøt hun i
stykker fundamentet for Labours konservative kompromiss med kapitalisme.
Dette kompromisset var et skjult bolverk mot endringer i britisk politikk også
i perioder med størst ulikhet og folkelig sinne, som i mellomkrigstiden fra
den store generalstreiken i 1926 og opp gjennom depresjonen i 1930-årene.
Den marxistiske intellektuelle og historiker Ralph Miliband, faren til de to
tidligere Labour ministrene David og Ed Miliband, gir den mest troverdige
innsikten i konservatismen til Labour, trass i spredte tilløp til radikalisme.
Sentralt i hans analyse, som han la fram i boka Parliamentary Socialism
(1961), var begrepet «parliamentarianism»3 som viser til konservatismen i
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partiets struktur så vel som til dets ærbødige forhold til den britiske staten.
Han skriver at partiets stiftelsesmanifest, Labour and the New Social Order,
inneholdt ingen forpliktelser til konstitusjonelle reformer som ville demokratisere den britiske staten. I stedet forsikret manifestet velgerne om at
politikken for offentlig eierskap og redistribusjon ville gjennomføres ved
hjelp av Storbritannias parlamentariske monarki. 4 I Milibands analyse ble
denne «parliamentarianism» styrket av sektororientert klassesamarbeid der
fagforeningene var opptatt av lønn og arbeidsplasspørsmål, mens all politikk
knyttet til offentlig velferd, skatt, industriutvikling, økonomi og utenrikssaker
ble delegert til parlamentsgruppen. Denne utgjorde et selvstendig parti i
partiet og ble offisielt kalt Parliamentary Labour Party. Milibands begrep
«labourism» viser til ideen om at Labour Party var et redskap for sektororientert og korporativ forståelse av interessene til de fagorganiserte
arbeiderne, og dette avspeilte «fagforeningenes økende integrering i den
moderne kapitalismens rammeverk». 5
Etter Thatcher sitt vedvarende angrep på fagbevegelsen, er forholdene
blitt helt andre. Dette, sammen med nyere former for uformell «folkelig
ulydighet», koordinert og spredt gjennom sosiale medier, førte til et sammenbrudd for den tradisjonelle alliansen mellom Parliamentary Labour Party og
ledelsen i fagbevegelsen. Corbyns seier i ledervalget var mulig takket være et
sinne som hadde ulmet lenge blant fagbevegelsens medlemmer, ikke bare
mot Thatchers politikk men også mot fortsettelsen av denne under Blairs
«New Labour» regjering. Ledere i fagbevegelsen enten delte sinnet, slik som
Len McCluskey i Unite, eller klarte ikke å stoppe det, slik som Dave Prentis i
UNISON. Begge disse tunge fagforbundene ga sin støtte til Corbyn i
ledervalgene.6
Dessuten, i Ed Milibands tid som partileder ble kontrollen som Blair og
hans team hadde over partiet til dels løsnet – slik at venstrekandidater igjen
kunne slippe fram i partiet. I tillegg ble reglene rundt ledervalg endret – fagforbundene avga ikke lenger stemmer i en samlet blokk. I stedet for å gi
«moderate» medlemmer en stemme uavhengig av sin «ikke-representative»
ledelse, slik Tony Blair hadde antatt, gjorde dette at de fagorganisertes sinne
fikk friere utløp. Nesten 100.000 medlemmer i fagbevegelsen meldte seg inn
i partiet, og enda flere registrerte seg som sympatisører med rett til å stemme
ved ledervalg.
For å forstå venstreorienteringen til misfornøyde fagforeningsfolk er det
viktig å påpeke at Blair og hans tilhengere hadde overvurdert i hvilken grad
Thatchers seier over fagbevegelsen betydde en utbredt støtte til hennes
individualisme og markedsorienterte verdier. De feilvurderte styrken til
sosialdemokratiske verdier som solidaritet, gjensidighet og likestilling. Disse
verdiene hadde ikke forsvunnet, men hadde funnet nye uttrykk, som i nabolagsforeninger. Erfaringen med innstramming, deregulering og privatisering
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påtvunget av de konservative regjeringene radikaliserte de som delte sosialdemokratiske verdier.
En ny form for partiledelse og partimedlemskap
Populariteten til Corbyn skyldes ikke at han er en karismatisk leder med
følgere som forventer at han skal løse deres problemer. Han utgir seg ikke for
å være en del av den paternalistiske teknokratiske eliten som antar å vite best
hva folk trenger. I stedet har han gjennom tretti år som parlamentsmedlem
vært den som samarbeider med folk og støtter dem, i deres egen organisering
for å hjelpe hverandre og løse problemer. Troen på folk, deres kunnskap og
kapasitet representerer et brudd ikke bare med arbeiderforakten til høyrepolitikerne, men også med paternalismen til Labourpolitikere, venstre eller
høyre. Dette står i dramatisk kontrast til Theresa May som alltid framsto som
ukomfortabel i møtet med vanlige folk.
Labours nye medlemmer og støttespillere har vært kilden til Corbyns
motstandsdyktighet i møte med besluttsomme angrep fra parlamentsgruppens
høyrefløy og dens apparat.7 De nye aktivistene er formet mindre av det indre
partilivet og mer av kamper lokalt for å skape forandring – i en tid der den
politiske klassen insisterte, med Thatcher, at «det finnes intet alternativ».
Corbyn anerkjenner at den bevegelsen han har gitt en stemme til er minst like
viktig, og kanskje enda viktigere, enn ham selv.
Corbyn-effekten brakte inn aktivister usikre på partiregler og som deler
hans visjon om igjen å gjøre Labour til en sosial bevegelse. Han oppmuntrer
kontinuerlig sine tilhengere til å ta politikk i egne hender og vinne lokale
seire nå, mens han driver kampanje for en Labour-regjering i fremtiden.
Parlamentsvalgene i 2017
Hans overlegne seier i to avstemninger om partiledervervet, og hans suksess
med å øke Labours oppslutning i parlamentsvalgene i juni 2017,8 har vist at
hans lederskap har troverdighet blant velgerne og har gitt hans tilhengere tillit
til sine egne måter å drive valgkamp på.
Dette er en betydelig endring ettersom Labour, slik Ralph Miliband
påpekte, har vært primært et parlamentarisk parti; lokallagene var lite mer
enn dets valgkampmaskin. Dette skiftet er i tråd med Corbyn sin valgkampstrategi drevet fram av lokalaktivister. Valgkampen retter seg inn ikke mot
«moderate» stemmer, men mot de misfornøyde særlig blant unge folk som
ofte ikke stemmer ved valg. Denne valgkampstrategien har blitt forsterket av
partiets utnevnelse av lokalsamfunnssekretærer over hele landet.
Corbyn har vært støttet opp av Momentum, en grasrotsorganisasjon som
ble stiftet like etter at han vant ledervalget. I 2016 ble Momentum en egen
medlemsorganisasjon, men fra 2017 av krever den at medlemmene også er
medlemmer i Labour, selv om det her vises fleksibilitet. Fra januar 2018
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fantes det mer enn 170 lokallag i Momentum, og i april 2018 hadde
organisasjonen 40.000 medlemmer.9 En lokal organisator i Momentum, John
Taylor fra Teeside i nordøst England, forklarte:
«Momentum aktivister blir ansett for å være aktive i lokalsamfunnet
heller enn på partimøter (…) Momentum jobber med lokalsamfunnsgrupper, fagforeningskampanjer, en sosialistisk klesbyttebank, en sosialistisk bokhandel og mer».10
Ved parlamentsvalgene i juni 2017 fikk Labour 60% av stemmene fra velgere
under 30, opp fra 36% i 2015. Det var også en 13% økning i valgdeltakelsen i
aldersgruppen 18-24. Ved lokalvalget våren 2018 var Labour jevnt med de
konservative etter å ha ligget 3% bak ved parlamentsvalget året før. Valgdeltakelsen blant unge folk er veldig lav i lokalvalg. Lokalvalg skaper lite
debatt og få muligheter til den type valgkamp, drevet av unge folk, som
Corbyn kunne ha benyttet seg av i et parlamentsvalg. Partiet har kartlagt
resultatene og funnet samsvar mellom velgeroppslutning og graden av sosialbevegelsesaktivitet i området. Framover kommer partiets nye lokale sekretærer til å konsentrere seg om lokalsamfunn hvor partiets involvering i hverdagskamper er svak.
Ny sosialistisk økonomisk politikk
Ikke bare ny medlemsmasse, men også ny politikk er det som karakteriserer
Corbyns Labour. Politikken ble fremlagt i manifestet som Corbyn i juni 2017
gjennomførte en vellykket valgkamp på grunnlag av. Det sentrale temaet er å
gjenopprette sterke former for statsinngripen og kontroll over samfunnets
infrastruktur – som inkluderer telekommunikasjon, transport, energi og vannforsyning. Konkurranseutsetting skal avvikles og tjenester skal tilbakeføres
og underlegges offentlig administrasjon.
Etter 2017 valgene har ulike arbeidsgrupper rundt Corbyn og hans
skyggefinansminister John McDonnel videreutviklet politikk på «nye former
for offentlig eierskap», der de trekker lærdom fra alle tidligere, til nå mislykte, forsøk på å iverksette en radikal næringsstrategi. Heretter skal ekte omforming av økonomien bygges på makt utøvd av de organiserte produsentene
innenfor produksjonen, ikke bare på formelt eierskap over produksjonsmidlene. Slik makt nedenfra – fra arbeidere og tilliggende lokalsamfunn – trenger
å bli støttet av statsinngrep, men dets særtrekk er at det involverer makt som
en forandrende kraft bygd på den praktiske kunnskapen og selvorganiseringen blant arbeidsfolk. Dette samsvarer med en visjon om en venstreregjering som muliggjør, heller enn erstatter, kreativt samarbeid mellom
arbeidere og konsumenter. En forutsetning for visjonens suksess er direkte
omforming av produksjon, ikke kun radikale former for redistribusjon.
Manifestet av 2017 forpliktet seg til å styrke arbeidernes eksisterende
omformende kapasiteter. For eksempel går det inn for å fordoble kooperativ78

enes andel av økonomien gjennom en nasjonal investeringsbank og regionale
utviklingsfond øremerket denne sektoren, og gjennom å vedta egne lover for
kooperativt eierskap. Også viktig og spesielt innovativt er det å sikre arbeideres rett til å eie, ved å gi de ansatte forkjøpsrett hvis bedriften er til salgs.
Det er flere andre forpliktelser til å gjenopprette og utvide offentlig eierskap, som kan potensielt kombineres med deltakende former for kontroll.
Slik kan en unngå paternalismen som kjennetegnet Labours regjering etter
andre verdenskrig ledet av Clement Attlee, som leverte imponerende tiltak
for sosial velferd, men mislyktes i å støtte radikal endring av sosiale
relasjoner i hverdagen – i arbeid, familie, lokalsamfunn og offentlig tjenesteyting. Under partikonferansen i januar 2018 erklærte John McDonnell: «Vi
bør ikke prøve å gjenskape de nasjonaliserte industriene fra fortiden (…) Vi
kan ikke bli nostalgiske overfor en modell som bygde på en altfor fjern, altfor
byråkratisk bedriftsledelse». I stedet, sa han, vil en ny type offentlig eierskap
bygges på prinsippet om at «ingen vet bedre hvordan disse industriene skal
styres enn de som tilbringer sine liv i dem». 11
Utfordringer – gamle og nye
Corbyn har møtt mye opposisjon innenfra i partiet – fra tilhengerne av Tony
Blair og hans etterfølger Gordon Brown som identifiserer seg med de globale
elitene, så vel som fra den tradisjonelle høyrefløyen i Labour Party som føler
seg sterkt knyttet til nasjonalstaten. Kraften som binder kritikerne sammen er
deres innbilling av å eie partiet etter at Blair knuste venstrefløyen i 1990årene. De er overbevist om at Corbyn urettmessig har frarøvet dem dette
eierskapet.
Fra det øyeblikket han ble valgt til leder, har høyre og sentrum-høyre i
parlamentsgruppen brukt enhver anledning til å angripe og udmyke ham, fra
å stille spørsmålstegn ved hans lojalitet til dronninga (ved å vise til hans
angivelig manglende evne til å synge nasjonalsangen) og hengivenhet til
nasjonal sikkerhet (ved å påpeke hans medlemskap i Kampanjen for atomnedrustning) til anklager om antisemittisme basert på hans støtte til
palestinernes rettigheter. Mainstream mediene har hisset til og forsterket
disse angrepene. Corbyns lederskap i framtiden avhenger i stor grad av evnen
han og hans tilhengere kan overvinne eller i det minste marginalisere den
interne opposisjonen – samt forberede seg på å regjere med sterk opposisjon
særlig fra finanskapitalens krefter som vil gå løs på ham da. 12
Den pragmatiske høyresiden, representert ved organisasjonene Progress
og Labour First, har langsomt kommet seg over sjokket med Corbyns seier
men vet ikke hva den skal gjøre framover. Mange av vanskelighetene deres
ligger i at de ikke forstår den nye medlemsmassen. De etterlikner Blairs
forakt for dem som stemte på Corbyn ved å avskrive dem som «trotter» (enda
trotskistiske grupperinger i partiet er små) eller som lettmanipulerte ung79

dommer, som betraktes som ubrukelige fordi de aldri har gått fra hus til hus
for å fiske stemmer slik de «moderate» i partiet smykker seg med.
Dette endret seg etter valgene i juni 2017, da partiets trofaste begynte å
legge merke til den avgjørende rollen som det energiske mobiliseringsarbeidet til nye medlemmer spilte. Parlamentsmedlem Wes Streeting fra
organisasjonen Progress sa åpent på dens konferanse i 2018:
«Vi gjorde den forferdelige feilen å slå idealistiske, energiske og unge
nye medlemmer som ønsker å forandre verden, i hartkorn med gamle
hardbarkede trotskister fra 1980-årenes fraksjon Militant som ønsket å ta
opp igjen den interne kampen… Altfor lenge nå har vi ikke bare vært uten
regjeringsmakt, vi har også vært uten svar». 13
To saker har imidlertid vært en vedvarende kilde til splittelse av partiet:
Brexit og antisemittisme. Disse spørsmålene har blitt utnyttet av det New
Statesman kommentatoren Stephen Bush har kalt «heslig opportunisme» fra
Corbyn skeptikernes side. Imidlertid følger ikke uenigheten et enkelt venstrehøyre skille.
Brexit og all-europeisk venstresamarbeid
Corbyns posisjon i 2016 avstemningen om Brexit var «Forbli for å reformere
Europa», enda mange mener han kunne ha vært mer overbevisende. Han har
aldri vært en helhjerta tilhenger av EU, mye på grunn av den nyliberale
basisen for unionsavtalene. Han vurderer at EUs vektlegging av markedskonkurranse vil begrense hans visjon om en renasjonalisert sosialistisk
økonomi. Han har med rette ønsket å dempe Europa-spørsmålet og heller
fokusere på bolig, sysselsetting, fattigdom og regional utvikling, som etter år
med industriell nedgang og oppgivelse skapte støtte for Brexit i nordEngland. Denne strategien gjorde jobben sin ved valget i 2017. Men mange
både på høyre og venstre side tror at siden Theresa May ikke klarte å forene
partiet sitt, så må Labour – og særlig Corbyn – innta et klarere standpunkt.
Corbyn opprettholder det internasjonalistiske perspektivet som lå bak
hans støtte til «Remain»-kampanjen:
«Ved å arbeide sammen på tvers av kontinentet, kan vi utvikle våre
økonomier, beskytte sosiale og andre menneskerettigheter, handtere
klimaendringene, og slå ned på skattesvikere. Du kan ikke bygge en bedre
verden med mindre du engasjerer deg i verden, skaper allianser og sørger
for forandring».14
Han og McDonnell går nå inn for en strategi overfor EU som maksimiserer
fordelene for arbeidsfolk ved å ha tilgang til de europeiske markedene – tollfri handel, samsvarende standarder inkludert for miljø, helse og arbeidervern,
sikring av arbeidsplasser – uten å akseptere alle EU-reglene så som fri bevegelse av arbeidskraft. Derfor er deres plan for regjeringen å forhandle fram en
tollunion, som ville overvinne problemet som en hard Brexit ville skape i
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grensene med Irland. Momentum har uttrykkelig bestemt å ikke innta noe
standpunkt til Brexit. Corbyn og hans team forplikter seg til en styrking av
samarbeidet med venstrepartiene i Europa. Labour-aktivister i Another
Europe, en koalisjon av progressive som argumenterer for «Remain and
Reform» og som inkluderer medlemmer av Green Party, tror Labour vil miste
vitale stemmer fra «remainers» med mindre det blir mer positiv til Europa.
De håper å overbevise partiet om å forfølge mulighetene for å reformere
Europa og dermed takle internasjonale utfordringer. De arbeider for et partivedtak som støtter en folkeavstemning over regjeringens Brexit-avtale,
dersom denne klarer å forhandle seg fram til en – noe som virker stadig mer
usannsynlig.15
Anti-semittisme og støtte til palestinske rettigheter
Påsken 2018 ble bruk av levende ammunisjon for å skyte mot seksti uvæpnede demonstranter på Gaza-Israel grensen skjøvet vekk fra førstesidene. I
stedet dukket den kontinuerlige anklagen mot Labour opp igjen: partiet er
gjennomsyret av en anti-semittisme som Corbyn angivelig ikke gjør noe med.
Et beundringsverdig særtrekk ved den jødiske befolkningen i England er
levende og fornuftige debatter, alt avspeilet i Labour Party. Etter at Corbyn,
en sterk forsvarer av palestinske rettigheter, har blitt leder og muligens den
neste statsministeren, har debatten snudd og blitt giftig. Ifølge Oxford
professor i rettsvitenskap, Stephen Sedley, ønsker «grupper som Jewish
Labour Movement å fordrive pro-palestinske grupper som Jewish Voice for
Labour ved å stigmatisere dem, og Corbyn med dem, som anti-semittiske».16
Sedley tilføyer: «Det er også en stedfortrederkrig der utenforstående organer
som Board of Deputies of British Jews og Jewish Leadership Council blander
seg inn, hjulpet av generøs mediedekning». 17 Jonathan Arkush, tidligere leder
av nevnte Leadership Council, ble sitert fra et intervju med Daily Telegraph
der han sier: «Å delegitimere staten Israel er anti-semittisk»18 .
Det må tilføyes at som svar bestilte Corbyn en undersøkelse, ledet av
Shami Chakrabarti, Labour Party medlem av House of Lords, som
rapporterte i 2016 at det ikke var hold i anklagene. I tillegg har parlamentets
komité for innenrikssaker levert en rapport som slår fast at tre firedeler av
alle anti-semittiske opptrinn foregår på ytterste høyre flanke i det politiske
spektrum. En YouGov spørreundersøkelse i 2017 viste en nedgang siden
2015 i andelen Labour-velgere som støttet anti-semittiske utsagn. Undersøkelsen avslørte dessuten at de andre partiene, bortsett fra Liberaldemokratene, hadde en vesentlig høyere andel velgere beredt til å bifalle slike utsagn. 19
Hva nå?
Til tross for sine kritikere leder Corbyn et Labour Party som fornyer seg selv.
Det vokser eksponentielt med innslusingen av en ny generasjon aktivister
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som forkaster den politiske klassen. De har brennende energi og ønske om å
endre verden, ved starte her og nå. Slik sett er Labour Party unikt blant de
sosialdemokratiske partiene i Europa, som opplever generell nedgang.
Hvordan vil det gå videre?
Drevet mer av energien – eller noen ganger av desperasjonen etter å få
slutt på det nyliberale marerittet – fra sine forskjellige støttegrupper heller
enn av en bevisst strategi, har Corbyn gjentatte ganger skapt egne allianser:
en sammenvekst av sprikende men stae krefter fra gamle Labour, nye
kreative grupper som arbeider under prekære og superutbyttede forhold, samt
den rettsløse underklassen i den globaliserte digitale økonomien.
Denne nye «sammenveksten»20 – partene er for forskjellige til å kalle den
en koalisjon – danner grunnlaget for enhet om partiformål og for valgsuksess.
I disse årene blir de unge kreative møtt av utålelige boligkostnader og studiegjeld. Sammen med aktivister for offentlige tjenester og sosialt forankret
næringsliv lokalt skaper de et Labour for det 21. århundre, et Labour som
allerede har bevist at det kan forenes for å utfordre innstramming, privatisering og konservativt styre.
Et slående trekk ved Corbyns strategi for å bygge opp denne enheten er å
vinne seire her og nå heller enn å rette all energi inn mot å overta regjeringen.
Hans kontor har skapt Community Wealth Building Commission – med
ordførere fra kommunene, fagforeningsledere fra offentlig sektor, partiaktivister, sosiale aktiviteter og folk fra universitetene – for å fremme
initiativer som skaper felleskapsrikdom: anstendige lokale jobber med lønn
en kan leve av, kooperativer, ingen privatisering. På en måte prøver Corbyn
og Momentum å bygge folks egeninteresser rundt felleskapsrikdom, akkurat
som Thatcher gjenskapte Det konservative partiet ved å bygge en materiell
basis for privatrikdom, gjennom privatiseringer og markedspolitikk. Corbyn
tilbringer minst to dager i uka vekk fra parlamentet for å tale på møter,
besøke lokale valgkretser og bli kjent med grasrotinitiativer rundt om i
landet. Det gir et signal om hvor han mener enhet må bygges.
Splid i Parliamentary Labour Party kan bare leges ved å styrke partiet
lokalt i form av nye «sammenvekster». Mange tidligere Corbyn skeptikere
har blitt lojale av pragmatiske årsaker i denne prosessen. Momentums
tilnærming er generelt å ønske denne utviklingen velkommen. I en tid hvor
ytre høyre vokser over hele Europa delvis på grunn av et fallende sosialdemokrati, står altfor mye på spill til å la ideologiske uenigheter holde de
konservative ved makten. Medlemmer på begge sider av Corbyn-skillet
innser dette. Fra hvor vi sitter nå, ser det ut som at Labour har sine beste
sjanser på mange år – men etter det kommer de virkelige utfordringene.
Oversatt fra engelsk av Joachim Huby og Einar Braathen
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Et unntak var Stop the War Coalition. Medlemmer herfra var en viktig del av
Corbyns aktivistnettverk.
Se «The Greater London Story 1981-1986», tilgjengelig på: www.glcstory.co.uk
Siden Miliband tar for seg noe helt annet enn «parliamentary system», på norsk
parlamentarisme, som betyr at en regjering må ha direkte eller indirekte støtte
fra parlamentet, beholder vi her Milibands begrep «parliamentarianism». – O.a.
Ralph Miliband, Parliamentary Socialism: A Study in the Politics of Labour,
George Allen & Unwin, London 1961.
Ibid., 13-14.
Den fulle historien om fagforeningsstøtten til Corbyns lederkampanje er levende
fortalt i Alex Nunns, The Candidate: Jeremy Corbyn’s Improbable Path to
Power, 2nd ed., OR Books, New York 2018, s. 141-62.
Corbyns tilhengere har nylig vunnet kontroll over det nasjonale partiapparatet –
skjønt fiendtlig innstilte medlemmer forblir i ledende posisjoner i mange
regionale kontorer.
36.9% av stemmene, fram fra 30.4% ved foregående valg og beste resultat for
Labour siden 2001. – O.a.
«National coordinator’s report», Momentum, 2.juni 2018.
Intervju med forfatteren, mai 2018.
Se: https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/new-economics-oflabour/
Slik Syriza opplevde i Hellas. Se Leo Panitch and Sam Gindin, The Socialist
Challenge Today: Syriza, Sanders, Corbyn, Merlin, London 2018.
Se: http://www.progressonline.org.uk/2018/05/05/moving-labour-forwardtogether
Se: http://jeremycorbyn.org.uk/articles/jeremy-corbyn-my-speech-at-senatehouse
På tidspunktet da dette nummeret av Vardøger blir sendt til trykkeriet
(august/september 2019), fortoner det seg enda mer usannsynlig at regjeringen
klarer å forhandle seg fram til en avtale med EU. Storbritannias nye statsminister, Boris Johnson, lover å ta landet ut av EU 31.oktober 2019 selv om det
skulle skje uten en avtale. Høyreregjeringen foretrekker en «no-deal» eller
«hard» Brexit. – O.a.
Stephen Sedley, «Labour and Anti-Semitism», London Review of Books, May
10, 2018, tilgjengelig på https://www.lrb.co.uk/v40/n09/stephen-sedley/shortcuts
Ibid.
Se: https://www.theguardian.com/news/2018/ may/30/jeremy-corbyns-viewscould-drive-jewish-people-from-uk-leader
Som rapportert hos Sedley, «Labour and Anti-Semitism», op. cit.
Wainwright bruker begrepet «coalescence» som vi har oversatt til «sammenvekst», forskjellig fra en bevisst inngått koalisjon («coalition»). – O.a.
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Wolfgang Streeck
DE FORTRENGTES TILBAKEKOMST SOM
BEGYNNELSEN PÅ SLUTTEN TIL DEN NYLIBERALE
KAPITALISMEN

Nyliberalismen kom med globaliseringen, eller globaliseringen med
nyliberalismen. Slik begynte den store regresjonen.1 I 1970-årene begynte
kapitalen å bryte seg ut av de nasjonale rammene som den hadde måttet holde
seg innenfor under gjenoppbyggingen av industrisamfunnene etter 1945. 2
Tiden var inne for å ta avskjed med full sysselsetting, stagnerende
produktivitet, synkende profitter og stadig mer kravfulle fagforeninger i den
modnede, statlig styrte kapitalismen. Veien til framtiden, til en ny ekspansjon
som er enhver kapitals hjertesak, førte utover til en uregulert, grenseløs
global økonomi der markedet ikke lenger er innelukket i stater, men statene
er innelukket i markedet.
Det nyliberale vendepunktet ble symbolisert med en ny gudinne kalt
TINA – there is no alternative. TINAs presteskap rekker fra Margaret
Thatcher via Tony Blair til Angela Merkel. Budskapet om TINA ble spredt
med festlig sang av de forente økonomene i alle land. De som ville tjene dette
budskapet, måtte anerkjenne kapitalens oppbrudd som en både naturlig og
samfunnsnyttig nødvendighet, og de måtte aktivt hjelpe til å fjerne alle
hindringer for kapitalens frammarsj. Hedenske praksiser som kontroll av
kapitalbevegelser, statsstøtte og liknende måtte oppspores og utryddes. Ingen
skulle lenger kunne lure seg unna «den globale konkurransen» og legge seg i
nasjonale hengekøyer. Frihandelsavtaler som også omfattet internasjonale
investeringer, skulle åpne markedene og beskytte dem mot statlig innblanding. «Global governance» skulle komme i stedet for nasjonale regjeringer.
Velferdsstaten skulle vike plass for konkurransestaten i en ny æra av
kapitalistisk rasjonalisering.3
Seinest siden slutten av 1980-årene har nyliberalismen vært den
dominerende ideen, la pensée unique, på sentrum-høyre som på sentrumvenstre. De gamle politiske stridsspørsmålene ble betraktet som avgjort. Nå
gjaldt det «reformer» for å øke den nasjonale «konkuranseevnen». De var
like overalt: mer fleksible arbeidsmarkeder, forbedrede insentiver (positive
øverst, negative nederst i inntektsfordelingen), privatisering, markedsutsetting som våpen i konkurransen om lokalisering og kostnader, men også
som test på moralsk fasthet. I stedet for fordelingskonflikter kom teknokratisk påvisning av det økonomisk nødvendige og samtidig eneste mulige.
Institusjoner, politikk og livsstil måtte tilpasse seg dette. Som en logisk
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konsekvens skjedde det en degenerering av de politiske partiene. De
forvandlet seg til «kartellpartier» som inntok statsapparatene, med synkende
medlemstall og fallende valgdeltakelse, særlig i samfunnets underste del. 4
Siden begynnelsen av 1980-årene har det dessuten skjedd en nedsmelting av
faglig organisering, sammen med en dramatisk verdensomspennende tilbakegang i antallet streiker. Med andre ord: På bred front har det vært en
demobilisering av etterkrigstidens deltakelses- og omfordelingsapparat. Dette
har skjedd langsomt, men desto sikrere, og stadig mer blir det den rådende
normaliteten.
Den nyliberale revolusjonen som prosess av institusjonell og politisk
regresjon åpnet en ny tidsalder for postfaktisk politikk. Dette ble nødvendig
fordi den nyliberale globaliseringens enhetsprogram var fjernt fra faktisk å
levere den lovede velstanden for alle. Inflasjonen i 1970-årene fikk en hard
slutt med arbeidsløshet. Deretter fulgte opphopingen av statsgjeld i åttiårene
og sanering av statsfinansene gjennom sosialpolitiske «reformer» i nittiårene.
Som kompensasjon for de statlige innstrammingene ble det åpnet for
sjenerøse muligheter for gjeldsoppbygging i de private husholdene. Parallelt
med dette sank veksten, mens ulikhet og gjeld økte: Ingen trickle-down, men
i stedet trickle-up av det mest vulgære slaget. Det ble et stadig større inntektssprik mellom individer, regioner, og i den europeiske valutaunionen mellom
nasjoner. Det lovede tjeneste- og kunnskapssamfunnet viste seg å bli mye
mindre enn det nedadgående industrisamfunnet. Slik vokste tallet på dem
som den ekspanderende kapitalismen ikke lenger hadde bruk for. Vergeløst
og uten å forstå det som skjedde ble befolkningen utsatt for forvandlingen av
skattestaten til gjeldsstat, videre til konsolideringsstat med reduksjon av
offentlig gjeld, og finanskriser med påfølgende statlige redningsaksjoner.
Som resultat av dette befant store deler av befolkningen seg i en nedadgående
spiral.5 Der hjalp hverken «global governance» eller de nasjonale demokratiske statsorganene som for dens skyld var blitt koblet av fra den
kapitalistiske økonomien. For at dette ikke skulle bli farlig for globaliseringens vakre Nye Verden, trengtes forbedrede metoder for å skape konsensus og
desorganisere motstand. Verktøykassen som var utviklet for dette formålet,
var faktisk besnærende effektiv til å begynne med.
Den «postfaktiske tidsalder»
Løgner, også av det frekkeste slaget, har alltid forekommet i politikken. Tenk
bare på Colin Powells powerpoint-presentasjon i FNs Sikkerhetsråd. Med
ugjendrivelige bilder beviste han eksistensen av irakiske masseødeleggelsesvåpen. Når det gjelder Tyskland, vil noen fortsatt huske påstanden til en nå
avdød sosialdemokratisk forsvarsminister om at de tyske troppene som var
sendt til Afghanistan etter oppfordring fra USA, forsvarte Tysklands sikkerhet. Med den nyliberale revolusjonen og overgangen til «postdemokrati»
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knyttet til den, fikk verden en ny sort politisk bedrageri: ekspertløgnen.
Opptakten ble gjort med Laffer-kurven som beviste vitenskapelig at skattereduksjoner ville føre til høyere statsinntekter.6 Deretter kom blant annet EUkommisjonens «Cecchini-rapport» (1988): Som belønning for det planlagte
Indre marked 1992 lovet den borgerne en velstandsvekst på 5% av det
europeiske BNP, en senkning av konsumprisene på gjennomsnittlig 6%,
«millioner nye arbeidsplasser» og en forbedring av de offentlige finansene på
2,2% av BNP. I USA ble finanseksperter som Bernanke, Greenspan og
Summers enige om at sikkerhetstiltakene som de rasjonelle investorene
gjorde i egen interesse og på egen regning, var tilstrekkelige til å stabilisere
stadig «friere» globale finansmarkeder. Statlige myndigheter skulle ikke
gjøre noe mot finansbobler, også fordi man var blitt i stand til smerteløst å
fjerne følgene av bobler som sprakk.
«Narrativet» spredt av mainstreams partier, spinndoktorer, regjeringer og
PR-spesialister, samt deres beslutninger og ikke-beslutninger, ble samtidig
stadig mer absurd. Som om ikke noe hadde skjedd, ble regjeringsapparatene
gjennomtrengt av tidligere og framtidige Goldman-Sachs-ledere som anerkjennelse av deres ekspertkunnskap. Før Barack Obama utnevnte Eric Holder
til justisminister i februar 2009, hadde han arbeidet som en av de mest
høytlønnede i advokatselskapet Covington & Burling. Dette selskapet hadde
spesialisert seg på å forsvare bankdirektører som hadde vært involvert i
finanskrisen i 2008, og Holder representerte den sveitsiske banken UBS. Som
justisminister sørget Holder for at ingen av toppene i Wall Street ble anklaget
for kriminelle handlinger. I stedet laget han avtaler med finansinstitusjoner
som J.P. Morgan Chase, HSBC, Wells Fargo, Goldman Sachs og flere om at
de skulle betale en bot, men ikke bli anklaget for kriminelle handlinger.
Holder begrunnet dette med at anklager mot finansinstitusjonene eller deres
ledere kunne ha «kollaterale konsekvenser». La det også være nevnt at seks
år etter at Hillary Clinton hadde flyttet ut av Det hvite hus med mann og
datter, hadde hun samlet seg en tresifret millionformue, blant annet med feite
honorarer fra storbanken Goldman-Sachs. Med disse pengene gikk hun inn i
presidentvalgkampen som selvoppnevnt representant for «den hardt
arbeidende middelklassen» som i virkeligheten for lengst var degradert til
overskuddsbefolkning av det kapitalistiske framskrittet.7
Det er lenge siden den nyliberale internasjonalismen utviklet spredningen
av sine illusjoner til regjeringskunst. Likevel hevder nyliberalerne at den
postfaktiske tidsalderen begynte først i 2016, året med folkeavstemningen om
Brexit og Donald Trumps knusing av clintonismen.8 Først da postdemokratiet
sviktet, da det var slutt på den utbredte tålmodigheten med deres fortelling
om en globalisering som i USA kom bare den øverste prosenten til gode,
først da forlangte forvalterne av den herskende «diskursen» obligatoriske
«faktasjekker». Først da beklaget de den globale medieøkonomiens jerngrep
på den ene siden og de nasjonale innsparingene og «manglene» i utdannings87

sektoren på den andre siden, og som botemiddel foreslo de at borgernes
valgrett skulle være betinget av kvalifikasjonstester.9 I lang tid hadde de
urene fordrevet tiden med sine kapitalismefremmende Facebook-sider og
annen nettvirksomhet. At de nå vendte tilbake til valgurnene, ble oppfattet
som signal om en truende regresjon. Også avledningen fra forfallet i egne
samfunn ved hjelp av «humanitære intervensjoner» eller gjenoppliving av
øst-vest-konflikten (nå med Russland i stedet for Sovjetunionen) var plutselig
uttømt. Sannhet og moral hadde ikke lenger gyldighet. På spørsmål om
hvorfor han ville at England skulle forlate EU i strid med ekspertenes råd,
svarte det konservative medlemmet av det engelske Underhuset, Michael
Gove: «People in this country have had enough of experts!»10
Moralisering, demoralisering og de fortrengtes tilbakekomst
Et kjennetegn ved vår tids «åndelige situasjon» er en ny type kulturell
splittelse som tilsynelatende uten forvarsel har kommet over de demokratiskkapitalistiske samfunnene. Det strukturelle grunnlaget for denne splittelsen er
et dyptliggende og voksende ubehag ved globaliseringen med stadig flere
blant globaliseringens tapere. I årene etter finanskrisen i 2008 nådde denne
prosessen en kritisk terskel der ubehagets kvantitet slo over i protestens
kvalitet. At dette lot vente så lenge på seg, skyldtes at de som tidligere hadde
talt for de rammede, seinest i 1990-årene sluttet seg til globaliseringens
fanklubb. De som opplevde globaliseringen som et problem og ikke som en
løsning, ble i første omgang uten representanter. Globaliseringens høyeste
fase fremmet snarere etableringen av en kosmopolitisk orientert bevissthetsindustri. Denne industrien så sine vekstsjanser i de kapitalistiske markedenes
ekspansjonstrang, ladet opp med de libertinske verdiene til det sosiale
opprøret i 1960- og 70-årene med sine utopiske løfter om menneskelig
frigjøring. Nyliberalismens teknokratiske tankegods ble smeltet sammen med
den moralske gylne mellomvei i et internasjonalistisk diskurssamfunn.
Høyheten over seminarbordene som slik ble etablert, tjener i dag som
operasjonsbasis for en spesiell type kulturkamp. Den globalt ekspanderende
kapitalismens moralisering er forent med en demoralisering av dem som
finner at deres interesser blir skadet.
Etter at valgdeltakelsen i de vestlige demokratiene hadde gått tilbake
gjennom flere tiår, begynte den nylig å stige igjen, særlig blant de nederste
sjiktene. Bare de nye politiske partiene og bevegelsene trekker imidlertid
fordeler av gjenoppdagelsen av demokratiet som politisk korrektiv. Dette
skaper uorden og usikkerhet i de nasjonale politiske systemene. De gamle
statsbærende partiene med sine medieeksperter, som for lengst er nær
sammenknyttet og smeltet sammen med statsapparatene, oppfatter og
bekjemper derfor nykomlingene som en dødelig fare for «demokratiet».
Kampbegrepet de derved har sluset inn i sin postfaktiske viten, er
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«populisme». Dette begrepet blir brukt både mot høyreorienterte og venstreorienterte strømninger og organisasjoner som stiller seg på tvers av TINAlogikken av «ansvarlig» politikk betinget av nyliberal globalisering.
Begrepet populisme har en lang historie. Den strekker seg tilbake til the
progressive era i USA i 1920-årene og The Progressive Party dannet av
Robert M. Follette (1855–1925). Seinere var populisme en heller nøytral
betegnelse for ideologien særlig til latinamerikanske politiske bevegelser som
oppfattet seg som «folkets» opposisjon mot en selvutnevnt og selvberikende
«elite».11 De siste årene er begrepet blitt brukt over hele verden av den
liberale internasjonalismens partier og medier som polemisk samlebetegnelse
av opposisjonen som insisterer på nasjonale alternativer mot den påstått
alternativløse internasjonaliseringen. Den klassiske populismen forestilte seg
ett folk som konstituerte seg som handlende enhet i politiske konflikter mot
en felles fiende som kunne stå til venstre eller til høyre. Denne enheten skulle
fordrive et fiendtlig innstilt, økonomisk innflytelsesrik og kulturelt arrogant
mindretall fra makten. Dette aspektet ved den klassiske populismen har gjort
det enklere for de globaliseringstroende å adoptere begrepet. Det gir mulighet
til å unngå differensiering, slik at Trump og Sanders, Farage og Corbyn og – i
Tyskland – Petry (Alternative für Deutschland) og Wagenknecht (Die Linke)
kan skjæres over den samme propagandistiske kam.
Skismaet mellom dem som kaller de andre populister og dem som
betegnes slik, er i dag den dominante politiske konfliktlinjen i finanskapitalismens krisesamfunn. Temaet som dette dreier seg om, er ikke noe mindre
enn forholdet mellom global kapitalisme og statlig organisasjon. I dag er det
ikke noe som polariserer de kapitalistiske samfunnene så mye som
konfliktene om den nasjonale politikkens legitimitet og nødvendighet. Her
smelter interesser og identiteter sammen. Det gir grobunn for gjensidige
fiendeerklæringer av en intensitet som man ikke har opplevd siden slutten av
den kalde krigen. De resulterende troskrigene kan når som helst gå over i
moralske destruksjonskampanjer som berører dyptliggende sjikt av sosial og
individuell identitet. Slike prosesser vil være bestemmende for aktelse og
foraktelse, inkludering og ekskludering, anerkjennelse og ekskommunikasjon.12
Karakteristisk for internasjonaliseringens politikk er de såkalte «elitenes»
samstemte forakt overfor de nye «populistiske» partiene. I den enhetlige
internasjonalistiske språkbruken blir «populisme» først og fremst behandlet
som et kognitivt problem. Dens tilhengere skal være mennesker som krever
«enkle løsninger». De forstår ikke de faktisk nødvendige komplekse
løsningene som internasjonalismens pålitelige krefter har levert utrettelig og
med suksess. «Populismens» representanter er kynikere som lover folket de
etterlengtede «enkle løsningene», selv om det som kjent ikke finnes noe
alternativ til teknokratenes komplekse løsninger. Slik kan man forklare framveksten av de nye partiene som En stor regresjon blant vanlig folk mani89

festert ved mangel på utdanning og respekt for de utdannede, og man kan
dyrke «diskurser» om ønskeligheten av å avskaffe folkeavstemninger eller
overføre politiske beslutninger til upolitiske eksperter og myndigheter.
I hverdagen fører dette til en moralsk og kulturell forvisning av antiglobaliseringspartiene og deres tilhengere. Påstanden om at de er kognitivt
umyndige fører til moralsk fordømmelse av kravet deres om nasjonal politikk
for beskyttelse mot risikoer og bivirkninger av internasjonaliseringen.
Internasjonalistenes tilsvarende kampbegrep som skal mobilisere minner om
rasisme og krig, heter «etnonasjonalisme». Etnonasjonalister er ikke på
høyde hverken med globaliseringens moralske krav eller dens økonomiske
imperativ – «den globale konkurransen». Deres «bekymringer og sorger» må
«tas på alvor», men det er en oppgave for sosialarbeidere. Protest mot
materiell og sosial degradering kommer under mistanke om fascisme. Det er
tilfelle særlig etter at tidligere talspersoner for de plebeiiske klassene har gått
over til globaliseringsfraksjonen. En følge av det er at deres tidligere klientell
kan artikulere sin protest mot det kapitalistiske moderniseringstrykket bare
gjennom det ubearbeidede språklige råmaterialet fra førpolitiske erfaringer av
deprivering. Slik kommer det til stadige brudd på de gjeldende reglene for
sivilisert offentlig diskusjon. Disse regelbruddene er årsak til harme blant
dem «der oppe» og mobilisering blant dem «der nede». Internasjonaliseringens tapere og motstandere unndrar seg samtidig moralsk sensur ved at de
trekker seg ut av de offentlige mediene og går inn i de «sosiale» mediene.
Ved hjelp av den mest globaliserte av alle infrastrukturer bygger de opp egne
kommunikasjonskretser der de ikke trenger å frykte at andre vil fornærme
dem med at de er kulturelt og moralsk tilbakestående. 13
Avskåret
En merkverdighet i 2016 er at Brexit og Trump har overrasket ikke bare den
liberale offentligheten, men også dens sosialvitenskaper. Splittelsen i nyliberalismens globaliserte samfunn blir best dokumentert av hvor forbløffet
makt- og diskurselitene ble over de fortrengtes tilbakekomst. Man hadde jo
trodd at deres politiske apati kunne tolkes som fornuftig resignasjon. Selv de
legendarisk «eksellente» og tilsvarende godt utrustende universitetene på den
amerikanske øst- og vestkysten hadde sviktet som varselsystem. Meningsmålinger over de destabiliserte krisesamfunnenes tilstand ved hjelp av 20
minutters telefonintervjuer ga åpenbart ingen nye innsikter. Det er vel mulig
at tallet på dem som mistenker samfunnsforskernes intervjuer som spionasje
for en fremmed makt, øker. Altså må man unngå dem. Når det ikke lykkes,
kan man unngå deres misbilligelse ved å svare på spørsmålene deres slik man
tror de forventer. Slik blir «elitenes» illusjon om tilstanden i deres samfunn
patologisk sementert. Bare noen få samfunnsvitere synes i dag å se igjennom
til de underste sjiktene. Den som har lest for eksempel Robert Putnams bok
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Our Kids: The American Dream in Crisis, kunne ikke bli overrasket over
Trumps valgseier.14
Det vil ta lang tid før den verdensborgerliggjorte venstresiden har forstått
hendelsene i 2016. I Storbritannia trodde de gjenværende Blair-tilhengerne i
Labour at de kunne vinne tilbake sine tidligere velgere med langdryge
oppregninger av de økonomiske fordelene ved fortsatt medlemskap i EU.
Den skjeve fordelingen av disse fordelene unnlot de å ta med i regningen. Det
falt dem ikke inn at det for velgerne dreide seg om at regjeringen de hadde
valgt, skulle forplikte seg mer på deres interesser enn på internasjonale
avtaler. Den liberale offentligheten viste seg å være avskåret fra hverdagserfaringene til synkende grupper og regioner. For mange velgere var det
heller ikke innlysende at internasjonal arbeidersolidaritet i det 21. århundre
skulle innebære plikt til å utsette egen arbeidsplass for tøylesløs global
konkurranse.
Interregnum
Hva kan ventes? Trumps demontering av Clinton-maskinen, Brexit og at
Hollande og Renzi mislyktes, alt dette i det samme året, markerer en ny fase i
krisen i det kapitalistiske statssystemet transformert gjennom den nyliberale
revolusjon. For denne krisen har jeg foreslått Antonio Gramscis begrep
«interregnum».15 Det er en periode av ubestemt varighet der den gamle orden
allerede har brutt sammen, men en ny ennå ikke kan oppstå. Seinest i 2016
brøt den gamle orden sammen under de populistiske barbarenes stormangrep.
Under den gamle orden hadde regjeringene nøytralisert sine nasjonale demokratier postdemokratisk for ikke å miste forbindelsen til kapitalismens
globale ekspansjon. Krav om demokratisk-egalitære inngrep i de kapitalistiske markedene forespeilet de å skulle ta vare på i et framtidig globalt demokrati. I et interregnums vesen ligger at det er uvisst hvordan den orden som
vil bli frambrakt, vil se ut. Gramsci skriver at inntil den nye orden finnes, må
man «regne med patologiske fenomener av de mest forskjellige slag».
Et interregnum i Gramscis betydning betegner en periode med ekstrem
usikkerhet der de vante kausalsammenhengene er satt ut av kraft. Det
uventede og farlige kan falle ut av den tilvante rammen når som helst.
Disparate og uforsonlige utviklingstendenser gjør seg gjeldende samtidig.
Det gjør at det stadig oppstår ustabile konfigurasjoner, og kjeder av
overraskende hendelser kommer i stedet for beregnelige strukturer. En av
årsakene til den nye uberegneligheten er at den nyliberale kapitalismens
politiske klasser igjen er tvunget til å lytte mer til sine statsfolk. Gjennom
flere tiår er det nasjonale demokratiet blitt tørket ut gjennom globaliseringsfremmende institusjonell endring. Nå kommer det igjen i bruk som kanal for
artikulasjon av utilfredshet nedenfra. Perioden med planmessig nedbygging
av de nasjonale forsvarslinjene mot de internasjonale markedenes rasjonali91

seringspress er slutt. Etter Trump vil det neppe bli en ny folkeavstemning om
Brexit, etter EU-forbildet: vi holder avstemninger inntil resultatet er slik vi
vil ha det. Et nydannet valgfolk vil ikke akseptere hverken alternativløse
økonomiske naturnødvendigheter eller, for eksempel, påstander om at grensekontroller er umulig. Partier som har satset på responsibility, må igjen lære
hva responsiveness betyr.16 Eller de må vike plass for andre partier.
Theresa Mays retorikk om «one nation» viser at dette ikke har unngått
deler av det politiske lederpersonalet. Allerede i hennes tiltredelsestale den
11. juli 2016 dukket det opp krav som ikke engang er blitt nevnt av Labour
Party siden 1980-årene: Bekjempelse av økonomisk ulikhet, mer rettferdig
skattlegging av høye inntekter, et bedre utdanningssystem, medbestemmelse
for arbeiderne i foretakene, beskyttelse av britiske arbeidsplasser mot utflytting til utlandet, alt dette sammen med begrensning av innvandringen. Iallfall
i første omgang har utmeldingen av EU minnet de britiske politikerne om at
de først og fremst er ansvarlige overfor sine velgere. Det viser også Mays tale
ved årsmøtet til Confederation of British Industry i november 2016. Der
forklarte hun resultatet av folkeavstemningen som «menneskenes ønske om
en mer rettferdig økonomi». 17
Mays nyproteksjonistiske programerklæring stiller den sosialdemokratiske venstresiden overfor kinkige spørsmål. Også Trump kan bli et
problem for venstresiden hvis han prøver å innfri sine industri- og skattepolitiske løfter. Faktisk har den kløktige Bernie Sanders allerede støttet ham
flere ganger både når det gjelder sanering av de gamle industriregionene som
forfalt i de åtte årene med Obama og et «keynesiansk» program for gjenoppbygging av den nasjonale infrastrukturen. Særlig hvis dette programmet skal
gjennomføres samtidig med den lovede skattereduksjonen, krever det en
økning i offentlig gjeld. Det samsvarer med de nykeynesianske reseptene
som i lang tid er blitt favorisert av politikere og økonomer på den moderate
venstresiden («end of austerity»). Mot motstanden fra restene av Tea-Partyfraksjonen kan sannsynligvis dette programmet gjennomføres bare med støtte
fra demokratene i Kongressen. Noe lignende gjelder for «helikopterpengene»
som Trump tilsynelatende har overveiet. Det kan gjennomføres bare i
samarbeid med sentralbanken.
Kanskje vil også Le Pen eller Benoît Hamon satse på en post-globalistisk,
nyproteksjonistisk politikk i Trumps og Mays forstand. Denne politikken kan
imidlertid ikke sikre stabil vekst, høyere og bedre sysselsetting, reduksjon av
privat og offentlig gjeld og tillit til pengesystemet. Vår tids finansialiserte
krisekapitalisme kan ikke styres hverken nasjonalt nedenfra eller
internasjonalt ovenfra. Den henger i den tynne tråden til en «ukonvensjonell»
pengepolitikk med negative renter og en eventyrlig vekst i pengemengden.
Denne politikken gjennomføres med sentralbankenes oppkjøp av gjeldspapirer, såkalt «kvantitativ lettelse», som forgjeves prøver å frambringe en
slags vekst. For å virke må pengepolitikken etter «ekspertenes» mening
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komplementeres med nødvendige «strukturreformer». I landene der slike
reformer kanskje kunne gi resultater, er de blitt stoppet av befolkningens
motstand mot en diktert «globalisering» av deres levekår. Samtidig vokser
ulikheten, også fordi fagorganisasjonene og statene har tapt eller avgitt sin
makt til de globale markedene. Det har skjedd en uerstattelig ødeleggelse av
nasjonale institusjoner for økonomisk omfordeling. Dette har resultert i en
overbelastning av penge- og sentralbankpolitikken som den økonomiske
politikkens siste instans og gjort kapitalismen uregjerlig, både «populistisk»
og teknokratisk.
Innenrikspolitiske konflikter er sannsynlige også der det dreier seg om
kulturell symbolikk. Vil «populistenes» oppvurdering av de lenge fastboende
stammene kreve en nedvurdering i videste betydning av de innvandrede? Og
kan venstresiden lykkes i å yte en troverdig kulturell tributt til dem som har
våknet fra sin apati? Bortsett fra at dette kan ergre det kosmopolitiske
sentrums borgerliggjorte tilhengere, er det blitt utvekslet altfor mange onde
ord. Ved økonomisk fiasko kan dessuten Trump, May og andre bli fristet til å
starte mer eller mindre subtile avledningskampanjer mot etniske og andre
minoriteter. Følgen av det ville være at både de anstendige og de uanstendige
gjør opprør.
I første omgang kan det bli mindre dramatisk på det internasjonale nivået.
I motsetning til Obama, Blair, Clinton, Sarkozy, Hollande og Cameron,
kanskje også Merkel, oppfatter ikke de nye nasjonale proteksjonistene seg
som de «siste forsvarere av det frie Vesten».18 Verdenspolitisk har de ingen
menneskerettslig ærgjerrighet, hverken overfor Kina og Russland eller, så
vidt man kan se, overfor Afrika og Midtøsten. Den som insisterer på
humanitære intervensjoner i videste forstand, kan beklage det. Russisk
intoleranse overfor kulturaktivister som Pussy Riot utøser ikke noen misjonsreflekser blant de innenrikspolitisk orienterte regjeringene i tiden etter 11/9. I
USA ble ikke Victoria Nuland («Fuck the EU») utenriksminister, og basisgruppen for menneskeretter i State Department har gått tilbake til sine
universitetsstillinger. Planene om å ta Ukraina inn i EU og NATO, og slik ta
Svartehavshavnen fra Russland, er forlatt. Det er også prosjektene for
«regimeskifte» i land som Syria. USAs forsøk på å trekke det postsovjetiske
Russland inn i en ny kald krig, er blitt avbrutt. Kina kan imidlertid komme i
stedet for Russland. President Trump kan bringe Kina til å gi avkall på
markedsandeler i USA og likevel fortsette å kjøpe og holde amerikanske
obligasjoner.
Det begynnende interregnums omstrukturerte miljø er som nevnt preget
av dysfunksjonelle institusjoner og kaotiske årsakskjeder. «Populistenes»
inntrengning i de statlige maktapparatene er en kilde til ytterligere uvisshet.
Interregnums begynnelse har karakter av et bonapartistisk øyeblikk: Alt er
mulig, men intet har følger, iallfall ikke de tilsiktede; samfunnet i den
nyliberale revolusjon er igjen blitt en «sekk poteter».19
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De nye proteksjonistene vil ikke gjøre slutt på kapitalismens krise. Riktignok
henter de politikken tilbake til spillet, og de får middel- og undersjiktene som
er blitt globaliseringens tapere, til å ha politikken fast i mente. Heller ikke
venstresiden, eller det som er igjen av den, vet hvordan overgangen fra vår
tids uregjerlige kapitalisme til en ordnet, mindre truende og mindre farlig
framtid kan se ut. Hvis venstresiden overhodet vil spille en rolle igjen, må
den trekke lærdom av den mislykkede «global governance» og den identitetsorienterte erstatningspolitikken. Det betyr at sjiktene som det selvutnevnte
«kunnskapssamfunnet» har definert som outsidere i fall, ikke må bli overlatt
til sin skjebne og dermed til høyresiden. Videre betyr det at en fortsatt
globaliseringspolitikk på «småfolkets» kostnad ikke er gjennomførbar i et
demokrati, og at man kan åpne en nasjonalstat bare med dens borgere og ikke
mot dem. Med hensyn til Europa betyr det: Den som vil ha for mye
integrasjon, høster konflikt og ender med mindre integrasjon. Lederpersonalets kosmopolitiske identitetsorientering i den nyliberale epoken, har
delvis vokst ut av den venstreorienterte universalismen. Som reaksjon har
dette skapt en nasjonal identitetsorientering; og antinasjonale omskoleringstiltak ovenfra produserer en antielitær nasjonalisme nedenfra. Den som setter
et samfunn under økonomisk eller moralsk oppløsningspress, høster
tradisjonsorientert motstand. Altfor lenge er de som er utlevert til de internasjonale markedenes uvissheter, blitt lovet politisk markedskontroll, men
har ikke fått den.
Oversatt fra tysk av Rune Skarstein
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På kort tid har begreper som dette festet seg i den politiske retorikkens
repertoar. Som det vil framgå i denne artikkelen, bruker jeg dem mot strømmen.
Jf. Wolfgang Streeck, Buying Time – The delayed crisis of democratic
capitalism, ny paperback-utgave, Verso Books, London 2017.
Jf. Wolfgang Streeck, «Industrielle Beziehungen in einer internationalisierten
Wirtschaft», i: Ulrich Beck (red.), Politik der Globalisierung, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt M, 1998, s, 169–202.
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Jf. Streeck, Buing Time, op.cit. og Oliver Nachtwey, Die Abstiegsgesellschaft.
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Når det gjelder økonomen Arthur B. Laffers bidrag til Reagans skatte- og
statsgjeldpolitikk, jf. David Stockman, The Triumph of Politics: How the
Reagan Revolution Failed, Harper and Row, New York, 1986.
«Overskuddsbefolkning» er relatert til Marx’ teori om den industrielle reservearmé. Det dreier seg ikke bare om de helt arbeidsløse, men også store grupper
med en ekstremt usikker arbeidssituasjon og sosial situasjon, grupper som er
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blitt degradert gjennom det kapitalistiske framskrittet, bl. a. gjennom reallønnsnedgang. Som Case og Deaton har påvist, har det i USA etter finanskrisen vært
en økende mortalitet i disse gruppene, utløst av narkotika- medisin- og
alkoholforgiftninger, selvmord, skrumplever, diabetes og andre sykdommer
blant hvite arbeidere. Jf. Anne Case and Angus Deaton, «Rising morbidity and
mortality in midlife among white non-Hispanic Americans in the 21st century»,
PNAS, vol. 112, no. 49, 2015, s. 15078–15083. Tilgjengelig på internett:
https://www.pnas.org/content/pnas/112/49/15078.full.pdf. – O.a.
Den 15. november 2016 erklærte redaksjonen for Oxford Dictionaries «posttruth» til årets ord. Die gesellschaft für deutsche Sprache ga sin tilslutning: «i
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Idar Helle
GULVESTENES KONFRONTASJON MED DEN
LIBERALKAPITALISTISKE MAKTSTATEN

Les Gilets Jaunes («De gule vestene» eller, enklere, «Gulvestene» på norsk)
dukket opp som sosial bevegelse i Frankrike i midten av november 2018.
Allerede etter en snau måned med voldsomme gateprotester i en rekke
franske byer, oppnådde bevegelsen et tidlig gjennombrudd med politiske
konsesjoner fra president Emmanuel Macron. På dette tidspunktet hadde
Gulvestenes motstand mot høyere drivstoffavgifter og minkende kjøpekraft
støtte fra åtte av ti franskmenn, ifølge meningsmålingene. Protestene fortsatte
utover vinteren og våren 2019, uten forsoning eller flere innrømmelser fra
myndighetenes side. Fram mot EU-parlamentsvalget i slutten av mai var oppslutningen om de faste lørdagsdemonstrasjonene i byene og på landsbygda
redusert til en brøkdel. Den første protestfasen med masseoppslutning i
gatene var definitivt over.
De gule vestenes inntog på den politiske scenen var et veritabelt sjokk, en
begivenhet som i likhet med enkelte tidligere sosiale oppstander (1968, 1995,
2006) vil hjemsøke den offentlige debatten i Frankrike i lang tid framover.
Denne artikkelen har ikke som målsetning å presentere noen helhetlige
forklaringer på bevegelsens «vekst og fall». Den vil konsentrere seg om det
tidlige gjennombruddet vurdert i historisk kontekst, og enkelte sentrale trekk
ved Gulvestene, fra den første landsomfattende «Akt 1» 17. november 2018
og fram til utfallet av EU-parlamentsvalget i Frankrike var klart 26. mai
2019. Den vil dessuten fokusere på relasjonene – eller fraværet av relasjoner
– bevegelsen hadde til andre kollektive og institusjonelle aktører i fransk
politikk, særlig på venstresiden,
Tre spørsmål vil stå i forgrunnen: (i) Hva kan forklare bevegelsens
gjennombrudd i den tidlige protestfasen? (ii) hvorfor gikk Macron og franske
myndigheter så langt i voldsbruk og undertrykking av gulvestene, og (iii)
hvorfor klarte ikke venstresiden å styrke sin posisjon under og i etterkant av
protestene? Særlig det siste spørsmålet vil bli diskutert i en breiere europeisk
sammenheng, blant annet med utgangspunkt i Wolfgang Streecks polemiske
venstresidekritikk i Klassekampen like etter EU-valget.
EU-valget i mai 2019
La oss starte med slutten. EU-valget i Frankrike fant sted etter at Gulvestene
hadde overskygget alle andre spørsmål i fransk samfunnsliv det siste halvåret. Utfallet av valget og oppslutningen om de ulike partialternativene ga
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således en klar pekepinn på hvordan, og i hvilken grad, denne sosiale oppstanden hadde preget fransk politikk.
EU-valget innebar en markant styrking både av ytre høyre
(Rassemblement National, «Nasjonal samling», 23,3%) og den liberale
styringsalliansen til støtte for president Macron (La République en marche,
«Republikken underveis», med flere, 22,4%). De to tidligere maktpartiene i
fransk politikk, det konservative gaullistpartiet (8,5%) og sosialistpartiet med
allierte (6,2%), fortsatte ferden inn i skyggenes dal. For venstresiden var
valgresultatet et tydelig uttrykk for at politikken til de ulike listealternativene
knapt hadde relevans og knapt ga mening for velgerne. Av de fire venstrelistene som fikk over to prosent oppslutning, kom tidligere presidentkandidat
Jean-Luc Mélenchons og La France insoumise («Det ukuelige Frankrike»)
parti først (6,3%), like foran sosialistpartiets koalisjon og deretter
Géneration.s til sosialistparti-utbryteren Benoît Hamon (3,3%), og så til slutt
kommunistpartiet Parti Communist Francais (2,5%). Frankrike har 74 seter i
det nye EU-parlamentet, og det er verdt å merke seg at de fire venstrelistene
samlet fikk færre representanter (11) enn økologipartiet alene (12). At valgdeltakelsen ved EU-valg fortsatte å være lav (50,1% stemte) er ingen trøst for
partigrupperingene på venstresiden, men understreker snarere hvor svak
mobiliseringsevnen deres var på dette tidspunktet.
Har Gulvestene påvirket det partipolitiske landskapet i Frankrike fram
mot EU-valget? Det som virker åpenbart er at vestene ikke førte til noe
politisk oppbrudd, men snarere ser ut til å ha forsterket tendenser fra
presidentvalget i 2017 og fram til EU-valget to år seinere. På ytre høyre har
Rassemblement National (RN) og Marine Le Pen befestet sin posisjon som
landets største parti og det politisk ledende opposisjonspartiet overfor
presidentregimet til Macron. Partiet var størst i et klart flertall av Frankrikes
96 departementer, men det franske valgsystemet er like fullt – enn så lenge –
en effektiv hindring mot at RN oppnår makt på nasjonalt nivå. Ettersom det
er to valgomganger i franske parlaments- og presidentvalg, vil det igjen være
mulig å danne en brei, «republikansk» blokk mot Le Pen og hennes parti i
andre valgomgang, slik det skjedde de to gangene partiet kom til andre valgomgang i presidentvalget, i 2002 og 2017. Fremdeles oppfatter en forholdsvis
stabil andel, omkring 60-65% av velgerne, Rassemblement National som
uvalgbare og som en «fiende» av den franske republikken og dens verdigrunnlag.
En neste observasjon er at president Macron og hans LREM har lyktes i å
samle den breie franske borgerligheten omkring en økonomisk liberal
sentrumsposisjon. Til tross for massiv protest i gatene, først fra fagorganisasjonen CGT i 2017-18 og deretter fra Gulvestene i 2018-19, har
Macron beholdt det politiske initiativet, samtidig som den ene motstanderen
etter den andre er blitt utmanøvrert. Dette kommer tydeligst til uttrykk ved å
se hva som har skjedd med de to tradisjonelle styringspartiene i Frankrike,
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gaullistpartiet og sosialistpartiet. Kun en av fire velgere så disse som troverdige regjeringspartier midt under gulvest-oppstanden vinteren 2019.1 Mye
kan skje, framfor alt i fransk politikk, men halvveis ut i første valgperiode,
ligger Emmanuel Macron unektelig godt an foran neste presidentvalg i 2022.
En tredje slutning er at venstresiden i fransk politikk har forvitret fullstendig i perioden mellom presidentvalget i 2017 og EU-valget 2019. Partiformasjonene til venstre har hver for seg og samlet vært i sjaber forfatning
lenge. Det dramatiske nye ved situasjonen i 2019 er at også det ambisiøse
prosjektet til Jean-Luc Mélenchons, La France insoumise (Det ukuelige
Frankrike), har implodert og i øyeblikket ser ut som et synkende skip. Den
franske venstresiden har ligget nede og reist seg flere ganger før. Sommeren
2019 er det allikevel vanskelig å se hvordan det skal skje og hva som skal
være den kollektive kraften i et slikt gjenreisingsprosjekt. Både på europeisk
og norsk venstreside fantes det forhåpninger om at nettopp Gulvestene skulle
kunne fylle denne funksjonen, men et slikt scenario foldet seg aldri ut i løpet
av de seks månedene fra november 2018 til EU-valget i mai 2019.
Det store gjennombruddet – og forløperne
La oss så spole tilbake til førjulstida året før. Mandag 10. desember 2018
varslet president Macron økning i nasjonal minstelønn med 100 euro i
måneden, allmenn skattelette for pensjonister med lav pensjon, samt skattefritak for bedrifter som valgte å gi bonus til de ansatte ved slutten av året. 2
Dette skjedde samtidig som de annonserte økningene i diesel- og bensinavgiftene ble utsatt og seinere annullert.
Disse håndfaste økonomiske innrømmelsene fra Macron var nok til å slå
fast at Gulvestene, som den første sosiale bevegelsen i Frankrike siden innstrammingspolitikken startet under president Mitterrand i 1983, faktisk hadde
tvunget den franske presidentmakten til å innfri offensive og progressive
krav. Gulvestene hadde på under fire uker oppnådd et historisk gjennombrudd overfor innstrammingspolitikken.
Det var naturligvis ikke første gang på 35 år at landsomfattende demonstrasjoner og streikeutbrudd i enkeltsektorer hadde gitt resultater. Men
resultatene har da i beste fall bestått i at myndighetenes økonomiske reformog innstrammingstiltak er blitt trukket tilbake. De ti siste årene har også
denne typen «halvseire» for sosial protest stoppet opp. Så selv om fransk
sosial protest skiller seg fra resten av Europa både i styrke, intensitet og
mangfold, er det etter hvert blitt en rekke nederlag for et stridbart folk mot en
presidentmakt med svært vide politiske og institusjonelle fullmakter.
I Mitterrands presidenttid (1981-95) var det uvanlig stille i gatene, kun
avbrutt av en hard jernbane- og kollektivtrafikkonflikt i 1986. Den endte med
nederlag for fagorganisasjonen CGT. Ni år seinere, i snø og desembermørke i
Jacques Chiracs første presidentår 1995, fikk CGT og fagbevegelsen sin
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revansje. Jernbanearbeiderne med seinere CGT-leder Bernhard Thibault i
spiss, tvang den konservative statsministeren Alain Juppé til å trekke tilbake
store deler av sin Juppé-plan om reform av trygdesystemet og jernbaneselskapet SNCF. Streikebevegelsen var hovedårsaken til at høyresiden mistet
det store flertallet i nasjonalforsamlingen, og statsminister Juppé ble erstattet
av sosialistpartiets leder Lionel Jospin av halvannet år seinere.
Etter et voldsomt, men fullstendig resultatløst ungdomsopprør i «les
banlieues» utenfor Paris og flere franske storbyer i 2005, oppsto det en ny og
sterk sosial allianse året etter. Studenter, skoleungdom og fagorganisasjonene
gikk sammen mot svekkede ansettelsesvilkår i regjeringens forslag til
standard arbeidskontrakt for unge arbeidstakere (CPE). Regjeringen måtte
trekke forslaget i april 2006. Den nye presidenten fra gaullistpartiet, Nicolas
Sarkozy (2007-12), tok opp hansken etter Juppé og lanserte sin store
pensjonsreform i 2009. Demonstrasjonene, omfanget og intensiteten i
motstanden mot denne reformen var kolossal, også etter franske forhold. Det
ble gjennomført åtte landsomfattende streike- og demonstrasjonsdager, flere
med millioner av deltakere, fram til høsten 2010. Likevel gikk reformen
gjennom og ble vedtatt av regjeringen og nasjonalforsamlingen.
Etter dette virket det som den politiske konjunkturen arbeidet mot de store
bevegelsenes rom for gjennomslag. I to omganger, først under president
Hollande i 2016 og så med nyvalgt president Macron året etter, ble det lagt
fram nye arbeidslivslover som svekket arbeidstakernes stilling. Fagbevegelsen og den spontane bevegelsen Nuit Debout («Stående natta igjennom»)
kjempet imot, men ble etter hvert stående alene og vant ikke fram. Så i marsjuni 2018 kom en ny hard streik mot ny jernbanereform gjennomført av CGT,
men også denne gang uten at Macrons reformiver lot seg stagge.
Dette korte historiske sammendraget viser at fagbevegelsen og alliansene
av sosiale bevegelser har hatt vel så store ressurser og langt flere folk i gatene
tidligere. Så hvorfor ble det da nettopp småfolket fra provinsbyene og landsbygda, ikledd sine gule trafikkvester, som oppnådde dette viktige gjennomslaget overfor nedskjæringspolitikken i Frankrike?
Årsakene befant seg i et politisk landskap med både lys og mørke. Det
mest oppløftende med Gulvestenes gjennombrudd var at protestene uttrykte
en politisk allmennvilje. Nær sagt hele befolkningen var berørt, og motstanden mot å la fotfolket betale en så stor del av avgiftsøkningene mot
klimatrusselen hadde som nevnt sterk støtte i befolkningen. Blant dem som
tok på seg de gule vestene, stilte seg opp for å styre trafikken og tok del i de
risikofylte protestene i storbyene i helgene, kom det til uttrykk en sterk
kollektiv organisering og en sosialmoralsk bevissthet om myndighetenes, og
især president Macrons, utøvelse av sosial urettferdighet. Denne utholdenheten, viljen til sjøl å ta belastninger på vegne av noe større og felles, og roen
og fastheten også når det røynet på under demonstrasjonene og i media,
gjorde et sterkt inntrykk.
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Samtidig, fra et mer kritisk og dystert synspunkt, så var det liten tvil om at
bildene av Champs-Élysées i flammer og knuste vindusruter i Paris, de
materielle ødeleggelsene og intense kampscener mellom politi og maskerte
demonstranter, nettopp var det som framtvang Macrons retrett og
økonomiske konsesjoner i midten av desember. Innledningsvis splittet ikke
volden samholdet i den sosiale bevegelsen, og opinionsstøtten til Gulvestene
var fremdeles sterk. For president Macron og planene hans om ytterligere nyliberale økonomiske reformer, var dette sjølsagt et stort problem. Som jeg
kommer tilbake til, fikk innenriksminister Christophe Castaner og opprørspolitiet etter hvert svært vide fullmakter for å slå ned oppstanden i gatene.
Anti-Macron
Det er vanskelig å se for seg Gulvestenes revolt uten Emmanuel Macron som
fransk president. Presidentmakten og den sosiale bevegelsen i gult sto overfor
hverandre som bitre motstandere i hele protestfasen. Det viste seg også
vanskelig for andre aktører å finne holdbare mellomposisjoner mellom de to
motpolene.
Dette har etter mitt syn sammenheng med et politisk-institusjonelt
problem som går langt tilbake i fransk historie, og som har forsterket seg
inntil det uholdbare under Macron: Fraværet av et politisk og organisatorisk
fungerende mellomnivå i fransk samfunnsliv. Den korporative kanalen er
langt svakere utviklet i Frankrike enn i de nordeuropeiske og skandinaviske
land. Tendensen fra omkring 1980 har vært at posisjonen til interesseorganisasjoner, foreningsliv, fagorganisasjonene og de politiske partiene er
blitt ytterligere svekket.3 President Macron har undergravd dette mellomnivået ytterligere. Han framstår genuint uinteressert i dialog med meningsmotstandere. Et døme på dette er hvordan Macron fra første stund valgte full
konfrontasjon med CGT om pensjonsreform og jernbanereform. Han har
også flere ganger satt til side lovgivningsprosessen i Nasjonalforsamlingen,
for å gjennomføre lovregulering i kraft av presidentdekreter og ordonnanser.
Grasrotmobiliseringen til Gulvestene kan også forstås som en konsekvens
av at Macron har lyktes med å sette ut av spill og marginalisere dette mellomnivået i det franske samfunnet. Blant annet var den energiske venstreopposisjonen fra Jean-Luc Mélenchon og Det ukuelige Frankrike allerede i
ferd med å bli nøytralisert da Gulvestene dukket opp i fjor høst. På tvilsomt
juridisk grunnlag gjennomførte myndighetene flere politirazziaer i partihovedkvarteret og hjemme hos partilederen. Mélenchons koleriske og
forholdsvis selvhøytidelige reaksjon på politiets framferd gjorde ikke
situasjonen lettere for ham og partiet.
Et spørsmål som stilles i fransk offentlig debatt, er hvorvidt de toneangivende og konvensjonelle medienes dekning av sosiale protestbevegelser
som Gulvestene, bidrar til å forsterke avstanden og mistroen mellom myndig100

hetene, de som protesterer og befolkningen. I januar 2019 svarte bare en av
fire at de hadde tillit til de toneangivende mediene i Frankrike. Pressen hadde
liten tillit, også sammenliknet med øvrige samfunnsinstitusjoner i Frankrike. 4
Tross alt var Gulvestene allikevel mer enn anti-Macron. Det politiske
grunnlaget for bevegelsen var stadig vanskeligere livsbetingelser for breie
grupper i befolkningen. Protestene startet langs politikkaksen «bil, vei og
drivstoff» mot avgiftsøkninger og lavere fartsgrenser, men utviklet seg stadig
mer i retning kritikk av økonomiske forskjeller og krav om større politiske
medbestemmelse og utvidelse av det politiske demokratiet. 5
Den sosiologiske sammensetningen av Gulvestene er viktig i denne
sammenheng. De som valgte å ikle seg signalgule vester og lage veisperringer, okkupere rundkjøringer og demonstrere i storbyene hadde naturligvis
ulik sosial bakgrunn. Et fellestrekk var likevel hvor «upolitiske» de framsto
på individnivå, de aller færreste av dem hadde tidligere erfaringer fra
politiske partier, fagforeninger eller sosiale bevegelser. Franskmenn fra de
fleste yrkes- og livsløpskategorier var med, og blant dem som var godt
representert var pensjonister, håndverkere, sykepleiere og omsorgsarbeidere,
folk fra handelsstanden på landsbygda, studenter, arbeidsløse og manuelle
arbeidere. Et vesentlig trekk ved de gule vestene var høyere kvinnedeltakelse
enn det som har vært vanlig for konfrontasjonsorienterte protestformer. I de
første månedene november til januar, var 45% av deltakerne i veikryssaksjonene kvinner. Gulvestene var også et distrikts- og landsbygdfenomen. I
provinsbyene, i avfolkede områder på bygda, eller lengst ute i storbyutkantene, der det ikke lenger skjedde nye investeringer og offentlige tjenester
ble avviklet, fikk bevegelsen den sterkeste oppslutningen.6
Samlet ligger det her et mulig paradoks som kan bidra til å forklare
eksplosiviteten som protestaksjonene fikk seinhøsten 2018. Mange innbyggere i Frankrike var forbitret over hvordan et langvarig fallende inntektsnivå syntes å toppe seg med deres nye president. Samtidig så de ikke lenger
noen politiske partier, interesseorganisasjoner eller fagorganisasjoner som på
en effektiv måte var i stand til å ivareta interessene deres overfor den liberalkapitalistiske reformpolitikken til president Macron, statsminister Edouard
Phillipe og regjeringspartiet LREM.
Maskefall for den liberale staten
Håndteringen av de gule vestene som bevegelse har vært oppsiktsvekkende
fiendtlig, brutal og repressiv fra den franske statens side. «Mer enn 2000
demonstranter har blitt skadd av politiets køller, gummikuler, sjokkgranater
og tåregassgranater» siden bevegelsen startet, skriver Klassekampen i en oppsummering.7 Den fiendtlige holdningen overfor Gulvestene har også vært
fulgt opp av mediakommentariatet i Frankrike. Protestene er blitt møtt med
en forakt som går utover det som rutinemessig blir arbeiderkamp til del.
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«Dumme, brutale, vulgære, pøbler, reaksjonære, fascister», er blant invektivene som har gått igjen i omtalen av dem som deltok i protestene. 8
Helt siden Georges Pompidou overtok presidentmakten etter Charles de
Gaulle i kjølvannet av «Mai 68», har det franske statsapparatet vist en viss
tilbakeholdenhet i maktbruk overfor protester som omhandler det sosiale
spørsmålet. Hvorfor er denne linjen blitt brutt med Macron, og hvorfor var
omfanget av represjon og i flere tilfeller livsfarlig politivold så iøynefallende
fra den franske statens side? Etter mitt syn er dette ett av hovedspørsmålene
etter erfaringene fra Gulvestenes første halvår. Ikke minst fordi det åpner opp
for en tematisering av forholdet mellom sosiale opprør, venstresiden og den
autoritære vendingen i den liberalkapitalistiske staten, ikke bare i Frankrike,
men i en rekke europeiske stater.
Det er flere viktige faktorer som spiller inn her. For det første avdekker
represjonen og voldsbruken hvor alvorlig og reell konflikten mellom staten
og Gulvestene har vært. Dette handler om det sosiale spørsmålet, om
fordelingen av goder og byrder i det franske samfunnet, og konflikten synes
så steil fordi, til syvende og sist, har president Macron og sentrumsmajoriteten i fransk politikk ingenting annet å tilby de breie lag i befolkningen enn mindre velferdsstat, lavere pensjonsutbetalinger og svekket kjøpekraft. For det andre viste det seg snart at oppstanden til Gulvestene hadde få
støttespillere i den politiske klassen og i toneangivende media, selv om
flertallet av franskmenn var positivt innstilt til protestene. Ettersom dette var
en konflikt om grunnleggende politisk spørsmål som ikke ville forsvinne av
seg selv, kan det ha vært et poeng for Macron og innenriksminister Castaner
å slå til hardt og ettertrykkelig denne gangen, mens statsmakten fremdeles
hadde autoritet og sto sterkt nok, for å hindre framveksten av nye oppstander
i tida framover. Macrons beslutning om å bruke unntakslovgivning, og sette
inn hærstyrker for å «beskytte» Eiffel-tårnet og andre «nøkkelobjekter» i
Paris mot Gulvestene, er et uttrykk for denne mentaliteten. Risikoen dette
skapte for et mulig blodbad, er blitt skarpt kritisert fra øverste militært hold i
Frankrike.9 For det tredje er konflikten relatert til en systemkrise for
kapitalismen, der dette systemets fordelingssvikt ikke lenger bare er et
problem for det store, globale Sør, men slår stadig sterkere innover kjerneområdene på det europeiske kontinentet. Under en slik kapitalistisk systemkrise kan det det sosiale spørsmålet etter hvert bli uhåndterlig innenfor det
klassiske liberaldemokratiets rammer, og konturene av en ny og mer
autoritær statsorden kommer til syne. I den liberalkapitalistiske maktstaten
som Emmanuel Macron ser ut til å etablere, har harde nyliberale reformer
gått hånd i hånd med et uvanlig repressivt stats- og politiapparat, samt
femterepublikkens maktkonserverende og lite representative valgsystem. For
det fjerde har president Macron, ikke minst gjennom avsløringen av sikkerhetsrådgiveren Alexandre Benallas voldsbruk mot en hjelpeløs demonstrant
1. mai 2018, demonstrert hvilke elementer han støtter seg til i sikkerhets102

miljøene i den franske dypstaten. Kombinasjonen av sentrumsliberale maktpolitikere og sterkt høyreorienterte håndlangere utgjør et eget, svart kapittel i
vesteuropeisk etterkrigshistorie, og bør også forstås i lys av den autoritære
vendingen som Macrons politiske prosjekt representerer.10
Gulvestene og venstresiden
På fransk og europeisk venstreside var det en god del som stilte seg likegyldige eller negative til Gulvestenes protester i startfasen. Dette endret seg
da det sosiale spørsmålet kom i forgrunnen, og da Gulvestene faktisk viste
seg å være i stand til å vinne fram med viktige krav overfor myndighetene.
Likevel, med EU-valget som fasit og sluttstrek i denne omgang, det endte
ikke godt verken for gulvestbevegelsen eller for venstrepartiene. Gulvestenes
protester svant gradvis hen, uten at det var oppnådd flere innrømmelser fra
regjeringen enn dem som kom 10. desember året før. Venstresiden på sin
side, oppnådde i EU-valget det svakeste samlede resultatet under Den femte
franske republikken (opprettet 1958), og står sommeren 2019 lenger unna
makt og innflytelse i fransk politikk enn på mange tiår.
Årsakene til at venstresiden og Gulvestene ikke fant sammen, og til at
våren 2019 ebbet ut som en nedtur for dem begge, vil jeg løfte fram som det
tredje og siste viktige spørsmålet i denne artikkelen. Både særskilte franske
forhold og mer allmenne internasjonale trender er av betydning her.
Det nokså dystre situasjonsbildet på fransk venstreside først: Til tross for
enkelte gode valgresultater, har kreftene fra sosialistpartiet og utover mot
venstre i realiteten vært i tilbakegang over lang tid. Oppsplittingen i stadig
nye småpartier og persondrevne initiativer har vært et gjentakende problem.
Per 2019 er også samarbeidet dårligere og rivaliseringen hardere om de
samme velgergruppene enn det var for kun få år siden. I kjølvannet av
presidentvalget i 2017 var det særlig dårlig stemning mellom partilistene til
Mélenchon, Hamon og tradisjonsrike PCF. Da Mélenchon og Det ukuelige
Frankrike til slutt valgte å gi Gulvestene helhjertet støtte, ble de umiddelbart
angrepet av Hamon, som mente Mélenchon hadde «meldt seg ut av» både
republikken og av venstresiden.
Samtidig representerte den horisontale og spontane organiseringen av
Gulvestene et reelt dilemma for venstresiden, i og med at det var vanskelig å
få grep om hva som var de viktigste kampsakene til bevegelsen, og tilsvarende vanskelig å avgjøre hvilke saker partiene på venstresiden kunne
stille seg bak. Dette paroleproblemet forble en svakhet for Gulvestenes
protestaksjoner utover vinteren og våren 2019. I stedet for å løfte fram
konkrete og offensive krav, virket det som om kreftene ble brukt på enda mer
anti-Macron-retorikk og flere vitnesbyrd om konsekvensene av den
systematiske politivolden.
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Det svake alliansegrunnlaget mellom venstresiden og nye, folkelige bevegelser som Gulvestene bør imidlertid forstås innenfor en større europeisk ramme.
Etter de forsmedelige resultatene i EU-parlamentsvalget gikk den høyprofilerte tyske sosiologen Wolfgang Streeck i rette med den europeiske venstresidens feil og dårskap.11 Han angir fire politiske hovedsvakheter, kort og
forenklet gjengitt her: (i) fraværet av en antikapitalistisk, eller i det minste
anti-nyliberal, kritikk av og strategi overfor politikken i EU, (ii) ingen
selvstendig analyse av populismen og radikalismen på ytre høyre fløy i
Europa, kun gjentakelse av det politiske maktsentrums klagesang om «trussel
mot demokratiet» med «mer Europa» som eneste botemiddel, (iii) mangel på
realistisk og praktisk argumentasjon overfor arbeiderklassen og folk med
begrenset kjøpekraft i klimaspørsmålet, og (iv) svak analyse av «det nasjonale spørsmålet», ettersom venstresiden ikke erkjenner befolkningens bånd til
nasjonalstaten, og samtidig blir oppfattet som «arbeiderinternasjonalistisk»
utdatert av de hippe, urbane, økologiske mellomlagene i storbyene.
Jeg har noen kommentarer til Streecks skarpe kritikk. Den ene er at
samtlige av de fire momentene synes relevante for tilstanden på den franske
venstresiden, ved at de bidrar til å forklare avstanden mellom partitoppene på
venstresiden og breie lag i befolkningen. Venstrestrategien for å vinne enkeltsaker og politisk har lenge hatt noe illusorisk og dypt urealistisk over seg.
Etter at euro-kritikken stilnet og ambisjonene om «en plan B» for EU ble
stadig mer ullen, er det stort sett idealister som finner grunn til å stemme til
venstre for Macron. Det andre er at nettopp på dette punktet kan det være
relevant å trekke inn norske politiske forhold. I Norge har venstresiden og
også det politiske sentrum (ved Senterpartiet) en ganske annen innfallsvinkel
til momentene (i) EU og (iv) det nasjonale spørsmålet enn hovedlinjene i det
europeiske venstre. Også når det gjelder momentene (ii) forståelse av høyrepopulismen og (iii) argumentasjon og virkemidler i klimaspørsmålet, har den
norske venstresiden tatt enkelte grep, men her er det nok betraktelig mer å gå
på.
Likevel virker det som om Wolfgang Streecks kritiske analyse ikke går
inn på det kanskje aller viktigste punktet: Venstresidens manglende evne og
vilje til å stå opp for småfolket med dårlig råd, for arbeiderklassen og den
sårbare delen av middelklassen, i byene, men kanskje aller mest ute i pendlertettstedene og på landsbygda. De tidligere så grundige klasseanalysene har
forsvunnet fra venstrepartienes politiske skjemaer, og både partiorganisasjoner og alliansenettverk er for spedt utbygd og for dårlig organisert til at en
når ut der folk arbeider, bor og lever livene sine. Ettersom venstresiden i liten
grad aspirerer til reell politisk makt, og heller ikke tar til orde for sosiale
endringer som vil ha reell betydning for folk flest, har venstresiden mistet det
meste av sin appell. Det er tid for å innse at det nå er over 100 år siden den
politiske venstresiden, i revolusjonær eller i reformistisk tapning, først akslet
rollen som arbeiderklassen og småfolkets naturgitte politiske verktøy og
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allierte. Hvorfor skal de samme breie lagene i befolkningen stemme venstreradikalt eller sosialdemokratisk i dag, slik disse partiene til dømes framsto i
det franske EU-parlamentsvalget, seks måneder etter at de gule vestenes
opprør hadde startet? Det er antakelig kun ved en erkjennelse av at en står
ved et nullpunkt, og ved å begynne å diskutere viktige grunnspørsmål helt
forfra, at det er mulig å finne en vei videre her.
Mer enn støv og sand?
De gule vestenes tid er ikke nødvendigvis forbi. Protestene kan blusse opp
igjen og bli et massefenomen, spontant eller godt planlagt, i en ny antiMacron-variant. I bevegelsens indre kjerne vil det trolig også være igjen
entusiaster og aktivister som vil søke å opprettholde nettverkene i form av
erfaringsutveksling, skolering og politisk koordinering. 12 De sosiale
bevegelsenes historie har mange eksempler på at slike læringsfaser kan etterfølge den første aksjonsfasen, og så legge grunnlaget for ny aktivitet lengre
fram i tid.13
Samtidig er det vanskelig å se hvordan Gulvestene kan komme videre, og
igjen sette dagsorden, i den formen protestene har hatt så langt. Det er
imponerende at demonstrantene i refleksgule vester har holdt stand i over et
halvt år. Samtidig har bevegelsen også hatt karakter av å være en grovhugd
og rasende oppstand, uten særlig koordinering eller spissing av politiske krav,
innenfor en sterk og avansert maktstat som den franske republikken tross alt
er. For som enhver bevegelse som har prøvd å endre maktforholdene eller
erstatte det økonomiske systemet i Vesten de siste 200 år har fått erfare; den
liberale kapitalistiske staten er en formidabel motstander.
«Rett bak meg er det støv og sand», heter det i vokalen på Kaizers
Orchestras album «Violeta Violeta» (Volume II, 2011). Det er lite som tyder
på at Gulvestene vil framstå som en sterk og vedvarende kraft i det franske
samfunnet i tida framover. Erfaringene fram mot EU-valget i vår viste at
bevegelsen heller ikke dannet grunnlaget for noen ny partidannelse eller
styrking av eksisterende allianser i fransk politikk. Men noen deler av
bevegelsen kan mer indirekte, underliggende, utvikle seg til å bli del av en
større sosial og politisk klasseomdanning i Frankrike og Europa, utløst av
oppstander som de gule vestenes og dem som i middelhavslandene fulgte i
kjølvannet av euro-krisa og innstrammingspolitikken i årene 2011-14.14
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Chantal Mouffe
DEN POPULISTISKE UTFORDRINGEN

I lengre tid har det fra flere hold blitt advart mot faren for populisme, gjerne
fremstilt som en «perversjon av demokratiet». Etter seieren til Brexit’erne i
Storbritannia og Trumps uventede suksess i USA, har fordømmelsen blitt
mer og mer høylytt. Visse representanter for establishment har tilsynelatende
begynt å bekymre seg for at de har oversett det potensiale av sosial misnøye
som finnes og som de inntil nå har oversett. Vi blir forfulgt av alarmistiske
uttalelser om at populismen må bekjempes fordi den er en alvorlig trussel
mot demokratiet. De tror at en demonisering av populismen og frykten for at
«fascismen» skal vende tilbake, vil være nok til å hindre at partier og
bevegelser som stiller spørsmål ved den nyliberale konsensus, skal vokse
frem.
Det er viktig at vi møter dette anti-populistiske hysteriet ved å undersøke
hva som ligger bak de seinere årenes fremvekst av «populistiske» bevegelser.
Det er av avgjørende betydning at vi gjør en grundig analyse av tilstanden til
våre demokratier slik at vi kan få en forestilling om hvordan vi kan styrke de
demokratiske institusjonene mot de farene de står overfor. Disse farene er
reelle, men de er et resultat av at de partiene som fremstiller seg selv som
«demokratiske» har oppgitt de prinsippene for folkelig suverenitet og likhet
som er grunnleggende for demokratisk politikk. Med fremveksten av
nyliberalismen er disse prinsippene blitt redusert til zombie-kategorier, og det
er derfor våre samfunn nå har gått over i en «post-demokratisk» tilstand.
1.
Hva er det vi mer presist mener med «post-demokrati»? La oss begynne med
å klargjøre betydningen av «demokrati». Som kjent stammer ordet demokrati
etymologisk fra gresk demos/kratos, som betyr folkestyre. Dette er ikke et
abstrakt prinsipp, men et prinsipp som får sin legitimitet gjennom utøvelse i
spesifikke institusjoner. Når vi snakker om «demokrati» i europeisk sammenheng, så viser vi til en bestemt modell: en vestlig modell som er et resultat av
hvordan det demokratiske ideal er nedfelt i en spesiell historisk sammenheng.
Denne modellen – som er kjent under mange forskjellige navn: moderne
demokrati, representativt demokrati, parlamentarisk demokrati, konstitusjonelt demokrati, liberalt demokrati, pluralistisk demokrati – tar opp i seg to
forskjellige tradisjoner. På den ene siden politisk liberalisme, dvs. rettsikkerhet, maktfordeling og forsvar av individuell frihet. På den andre siden
den demokratiske tradisjonen med likhet og folkelig suverenitet. I motsetning
107

til hva som ofte hevdes, er det ingen nødvendig forbindelse mellom disse to
tradisjonene, bare en historisk tilfeldig sammenkobling som, slik C.B.
MacPherson har vist, skjedde på 1800 tallet ved den felles kamp liberalere og
demokrater førte mot absoluttistiske regimer.
Noen forfattere, som Carl Schmitt1, hevder at denne sammenkoblingen,
som er opprinnelsen til parlamentarisk demokrati, skapte et ikke-levedyktig
regime, siden liberalisme står mot demokrati og demokrati står mot liberalisme. Andre sier som Jürgen Habermas at prinsippene om frihet og likhet har
en felles opprinnelse. Schmitt påpeker, helt sikkert med rette, at det er en
motsetning mellom den liberale måten å uttrykke likhetsidealer på, som
postulerer universell gyldighet med referanse til «menneskeheten», og den
demokratiske måten å uttrykke de samme idealene på, som krever at vi
snakker om et folk og en avgrensning mellom «vi» og «de». Men jeg tror han
tar feil når han sier at denne konflikten har en iboende motsigelse som
uvegerlig må føre til det pluralistiske liberale demokratiet sin selvdestruksjon.2
Den demokratiske logikken, å konstruere et folk som bygger på en
egalitær praksis, er nødvendig for å definere et demos og for å motarbeide
tendensen i den liberale samtalen til abstrakt universalisme. Men dens
tilknytning til liberal logikk gjør det mulig å utfordre formene for eksklusjon
som ligger i den politiske praksis å forutbestemme folket som skal regjere.
Demokratisk liberal politikk består av en vedvarende forhandlingsprosess
omkring denne grunnleggende spenningen. Denne spenningen, som kommer
til uttrykk politisk langs skillet mellom høyre- og venstreside, kan bare
dempes midlertidig ved en pragmatisk forhandling mellom de politiske
kreftene som er involvert. Disse forhandlingene vil alltid etablere et
hegemoni for en av dem. Går vi tilbake i historien til det pluralistiske liberale
demokrati, finner vi at noen ganger er det den liberale logikken som vinner,
andre ganger er det den demokratiske. Likevel var begge tankegangene
fortsatt aktive, og det er hele tiden en mulighet for en agonistisk3 forhandling
mellom høyre- og venstresiden, knyttet til det liberal-demokratiske regime.
2.
Hvis den nåværende tilstanden kan karakteriseres som «post-demokrati», er
det fordi de demokratiske verdiene i de seinere årene er svekket av
etableringen av det nyliberale hegemoni og fordi den grunnleggende
spenningen mellom demokrati og liberalisme er borte, og de kamparenaene
hvor forskjellige samfunnsprosjekt kunne bryne seg, finnes heller ikke
lenger. På den politiske arena er denne utviklingen kommet til syne gjennom
det jeg i Om det politiske har foreslått å kalle for «post-politikk», med
referanse til at den politiske avgrensningen mellom høyre- og venstreside
begynner å bli utydelig.4 Denne betegnelsen viser til den enigheten som er
108

etablert mellom sentrum-høyre og sentrum-venstre partiene om at det ikke
finns noe alternativ til neoliberal globalisme.
Under påskudd av at «modernisering» er påtvunget oss av globaliseringen, har de sosialdemokratiske partiene akseptert å bli diktert av finanskapitalen med de begrensningene den gir for statlig inngripen i fordelingspolitikken. Rollen til parlamentene og til de institusjonene som gir borgerne
anledning til å påvirke politiske avgjørelser, ble drastisk redusert, og
borgerne er blitt fratatt sine muligheter til å utøve sine demokratiske rettigheter. Valgene, som står mellom tradisjonelle regjeringspartier, gir ikke
lenger mulighet for å velge mellom reelle alternativer. Politikk er blitt et
teknisk spørsmål om hvordan man skal administrere den etablerte orden, et
område som er forbeholdt eksperter. Det eneste som post-politikken tillater,
er en veksling av makten mellom to partier, et sentrum-venstre og et sentrumhøyre. Alle som protesterer mot denne «sentrums-enigheten» oppfattes som
«ekstremister» og blir beskrevet som «populister». Folkelig suverenitet er
blitt erklært gammeldags, og demokrati består nå bare av den liberale
bestanddelen. På denne måter er en av den demokratiske idéens grunnpilarer
blitt undergravd: folkestyre. Riktignok snakker man fortsatt om «demokrati»,
men bare i betydningen at vi har frie valg og forsvarer menneskerettighetene.
Disse forandringene på det politiske plan har funnet sted i sammenheng
med en ny form for kapitalismestyring, hvor finanskapitalen inntar en sentral
plass. Med finansialiseringen av økonomien fulgte det en kraftig utvidelse av
finanssektoren på bekostning av den produktive økonomien. Som følge av
den samlede virkningen av deindustrialisering, oppmuntring til tekniske
fremskritt og relokalisering av virksomhet til land hvor arbeidskraften er
billigere, er mange arbeidsplasser gått tapt. Privatiserings- og dereguleringspolitikken har også bidratt til at vi har en konstant fare for overskudd på
arbeidskraft, og arbeiderne befinner seg i en stadig vanskeligere situasjon.
Hvis man til dette føyer virkningen av innstrammingspolitikken som ble
innført etter 2008 krisen, forstår man grunnen til de eksponentielt stigende
inntektsulikhetene vi har vært vitne til i flere europeiske land, særlig de i sør.
Disse ulikhetene gjelder ikke bare for arbeiderklassen, men også for en stor
del av middelklassen som har opplevd økende fattigdom og stadig mer usikre
og midlertidige arbeidskontrakter (prekarisering). De sosialdemokratiske
partiene har fulgt villig med på denne utviklingen og har mange steder til og
med spilt en avgjørende rolle i gjennomføringen av en nyliberal politikk.
Dette har bidratt til at den andre grunnpilaren til det demokratiske ideal –
inntektsutjevning – også har blitt fjernet fra den liberal-demokratiske
debatten. Det som nå dominerer er en individualistisk liberal visjon som
hyller konsumentsamfunnet og den frihet markedet tilbyr.
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3.
Resultatet av det nyliberale hegemoniet var at det ga grunnlag, både sosioøkonomisk og politisk, for et virkelig oligarkisk styresett. Det er nettopp
denne «oligarkiseringen» av de europeiske samfunnene som er grunnen til de
høyre-populistiske partienes suksess. Faktisk er disse partiene ofte de eneste
som kritiserer oligarkiseringen og som lover å gi tilbake til folk den makten
som er blitt beslaglagt av eliten, og å forsvare dem mot globaliseringen. Hvis
vi oversetter de sosiale problemene til en etnisk kode, så ser vi i mange land
at kravene fra de delene av folket som ble ignorert av sentrumspartiene, ble
uttrykt gjennom et fremmedfiendtlig vokabular fordi de var uforenlige med
det nyliberale prosjektet. De sosialdemokratiske partiene, fanget i sine postpolitiske dogmer og bare motvillig vil innrømme sine feil, nekter å anerkjenne at mange av disse kravene er legitime demokratiske krav som krever
et progressivt svar. Derfor forstår de ikke kjernen i den populistiske
utfordringen.
For å ta utfordringen på alvor, er det nødvendig å forkaste den forenklede
mediaversjonen som sier at populisme er rein demagogi. Det analytiske
perspektivet utviklet av Ernesto Laclau gir oss viktige teoretiske verktøy til å
behandle dette spørsmålet.5 Han definerer populisme som en måte å bygge
det politiske, som består av å etablere en politisk grense som skiller
samfunnet i to leire, hvor «underdog» blir mobilisert mot «de som har
makten». Dette er avgjørende viktig når vi forsøker å skape et nytt subjekt for
kollektiv aksjon – folket – som er i stand til å forandre en sosial orden som
oppleves som urettferdig. Det er ikke en ideologi, og kan ikke sies å
inneholde et spesielt program. Det er heller ikke et politisk styresett. Det er
en måte å drive politikk på som kan komme til uttrykk på forskjellige måter
avhengig av tid og sted og er forenlig med mange forskjellige institusjonelle
former. Populisme refererer til folkelig suverenitet og til byggingen av et
demos som er grunnleggende for demokratiet. Det er nettopp denne dimensjonen som har blitt forkastet av det nyliberale hegemoniet, og det er derfor
kampen mot post-demokratiet krever en populistisk politisk inngripen.
4.
Det «populistiske øyeblikket» vi er vitne til gir oss muligheten til å definere
en politisk grense som gjør oss i stand til å gjenskape den agonistiske
spenningen som er typisk for demokratiet. Faktisk er det slik at mange høyrepopulistiske partier allerede gjør det, og at det kan forklare deres fremgang i
det siste. Styrken ved høyrepopulismen kan forklares nettopp ved at den i
mange land var i stand til å trekke en grense og konstruere et folk i den
hensikt å oversette til politikk de ulike formene for motstand til oligarkiseringen som det nyliberale hegemoniet har frembragt. Dens appell er særlig
tydelig innen arbeiderklassen, men den er også på fremmarsj innen den delen
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av middelklassen som er berørt av de nye maktstrukturene knyttet til den
nyliberale globaliseringen.
Dessverre har ikke reaksjonen så langt, fra de progressive kreftene, vært
særlig tilfredsstillende. De har blitt påvirket av diskusjonen i de styrende
partiene, som diskvalifiserer populismen i den hensikt å beholde makten. De
fortsetter å forfekte tradisjonell politisk strategi, som er lite egnet til å takle
den dype legitimitetskrisen som plager de liberal-demokratiske regimene.
Denne krisen er uttrykk for svært forskjellige behov som ikke kan uttrykkes
langs en tradisjonell høyre/venstre akse. Ulik de kampene som var
karakteristiske for fordismen6, da vi hadde en arbeiderklasse som forsvarte
sine spesifikke interesser, så har motstanden i den post-fordistiske kapitalismen på mange måter utviklet seg utenfor den produktive sektor.7 Kravene
svarer ikke lenger til de sosiale kategoriene definert i sosiologiske termer og
til deres plass i den sosiale strukturen. Mange av kravene berører spørsmål
knyttet til livskvalitet og går på tvers av kategoriene. Kravene knyttet til
kampen mot sexisme, rasisme og andre former for undertrykkelse har også
blitt stadig viktigere. For å kunne uttrykke slike ulike krav i en kollektiv vilje,
er ikke den tradisjonelle høyre/venstre aksen lenger brukelig. Å samle disse
forskjellige kampene krever at vi danner en synergi mellom sosiale
bevegelser og partier i den hensikt å konstruere et «folk», og til dette trenger
vi en populistisk akse.
Dette betyr ikke at motsetningen høyre/venstre ikke lenger er relevant,
men den må uttrykkes på en annen måte, med referanse til hvilken populisme
det gjelder og hvilke «samsvarskjeder» som konstruerer «folket». Forstått
som en politisk kategori, er folket alltid et resultat av en diskurs, og det «vi»
det innbefatter kan konstrueres på forskjellig vis, avhengig av dets enkelte
bestanddeler og hvordan «de» som konfronterer folket, er definert. Dette er et
viktig skille mellom høyre-populisme – slik som Marine Le Pens som
konstruerer et folk bestående av «sanne nasjonalister» og ekskluderer immigranter som blir forvist til «de» sammen med «anti-nasjonale» deler av eliten
– og en progressiv venstre-populisme.8 Den siste er i Frankrike representert
ved Jean-Luc Mélenchon, som har en breiere oppfatning av «vi», bestående
av immigranter, miljøbevegelse og LHBT grupper, og som definerer «de»
som de kreftene som arbeider for sosial ulikhet. I det første tilfellet står vi
overfor en autoritær populisme som har til hensikt å innskrenke demokratiet,
mens vi i det andre tilfellet har å gjøre med en populisme som tar sikte på å
utvide og radikalisere demokratiet.
5.
I tillegg til hvordan begrepet folket er konstruert, så har vi et annet viktig
spørsmål vi må ta i betraktning for å kunne skille mellom ulike former for
populisme: måten forholdet mellom folket og makthaverne oppfattes på.
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Kollektive identiteter krever alltid et skille mellom vi/de, men på det politiske
plan indikerer dette skillet at det finns en antagonisme, dvs. en konflikt som
ikke har en rasjonell løsning. Denne antagonismen kan imidlertid komme til
uttrykk på forskjellig vis. Det kan ha form av en venn/fiende konflikt hvor
målet er å fjerne «de» for å danne en helt ny orden. Den franske revolusjonen
er et tilfelle av slik «antagonistisk» populisme. Konflikten kan også foregå i
en «agonistisk» form, hvor «de» ikke blir sett på som fiender, men som en
motstander man vil bekjempe med demokratiske midler. For at en populistisk
bevegelse skal være forenlig med et pluralistisk demokrati, må konflikten
være agonistisk. En agonistisk populisme går ikke inn for en total forkastelse
av de eksisterende institusjonene. Hensikten er ikke å ødelegge de liberaldemokratiske institusjonene, men å dekonstruere den helhet av elementer
som utgjør den hegemoniske orden, og å etablere et nytt hegemoni.
En venstrepopulisme som er tilpasset den europeiske situasjonen, må
være en «radikal reformisme» som har som mål å gjenskape og fordype
demokratiet. Det er en kamp som føres som en strid om posisjoner innen
institusjonene, i den hensikt å omforme dem.9 En kamp som ganske sikkert
vil kreve store institusjonelle endringer slik at folkets vilje fritt kan komme til
uttrykk, men disse endringene fremstår ikke som en radikal utfordring for de
demokratiske institusjonene. Vi snakker ikke om å gjøre slutt på det
representative demokratiet, men om å styrke de institusjonene som gir
stemme til folket. Det er en form for «plebeiisk republikanisme» som er
vokst ut fra den demokratiske grenen av den republikanske tradisjonen, som
har Machiavelli som sin forgjenger.10
Dagens krise skyldes at våre institusjoner ikke er tilstrekkelig representative, ikke at de bygger på representasjon som sådan. Løsningen er ikke å
avskaffe de representative institusjonene og erstatte dem med et «direkte»
demokrati, slik noen hevder. Som jeg har understreket i Agonistics11: i et
demokratisk samfunn som anerkjenner at det hele tiden og overalt kan oppstå
uløselige konflikter, og hvor pluralisme ikke oppfattes på en harmonisk og
anti-politisk måte, der vil representative institusjoner - som gir form til
samfunnsinndelingen – spille en avgjørende rolle fordi de tillater en
institusjonalisering av konfliktdimensjonen. En slik rolle kan bare bli oppfylt
gjennom tilstedeværelsen av en agonistisk konflikt. Det sentrale problemet i
post-demokratiet er fraværet av slike agonistiske konflikter og borgernes
manglende evne til å velge reelle alternativ. Det er grunnen til at spørsmålet
om politiske skiller er avgjørende.
Jeg er overbevist om at i de nærmeste årene fremover vil de politiske konfliktene dreie seg omkring en høyre-/venstrepopulistisk akse, og det vil være
avgjørende viktig at progressive krefter forstår betydningen av å involvere
seg i den kampen. Skal vi skape en venstrepopulistisk bevegelse, må politikk
visualiseres på en måte som anerkjenner dens «partisan»-karakter. Vi må
legge til side det rasjonalistiske perspektivet som dominerer den liberal112

demokratiske politiske tenkningen og anerkjenne betydningen av fellessymboler (det jeg kaller «følelser») for å skape en kollektiv identitet. Det er
bare ved å bygge opp et annet folk, en kollektiv vilje som resultat av en
mobilisering av følelser til forsvar for likhet og sosial rettferd, at det vil være
mulig å bekjempe den fremmedfiendtlige politikken høyre-populismen fører.
Ved å skape nye politiske grenser peker det «populistiske øyeblikk» vi ser
i Europa for tiden på en «tilbakekomst av det politiske». En tilbakekomst
som kan åpne for autoritære løsninger – gjennom regimer som svekker de
liberal demokratiske institusjonene – men som også kan lede til en ny
bekreftelse og fordypning av demokratiske verdier. Alt vil avhenge av hva
slags populisme som går seirende ut av kampen mot post-politikken og postdemokratiet.
Oversatt fra engelsk av Anton Hellesøy
NOTER
1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Carl Schmitt (1888-1985). Tysk jurist og medlem av Nazi-partiet fra 1933 til
1945. Han skrev i 1927 Begrepet om det politiske (norsk oversettelse Oslo
2007), der han hevdet at det hører til politikkens vesen å trekke skillet mellom
venn og fiende, som er å oppfatte som «konkrete og eksistensielle» begreper, for
eksempel statsborgere kontra ikke-statsborgere. «Alle politiske begreper (har)
en polemisk betydning. Fremfor alt har bruken av ordet ‘politisk’ selv en
polemisk karakter» (Begrepet om det politiske, s 46). – Red.anm.
I boka Det demokratiske paradoks foreslår jeg å se på uttrykket for disse, i siste
instans uforenlige, tradisjonene som en slags paradoksal konfigurasjon, som
definerer det originale ved liberalt demokrati og som garanterer dets
pluralistiske karakter. Se Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, Verso,
2000
«Agonistisk» viser til agonisme, et filosofisk perspektiv på politikk som vektlegger viktigheten av konflikt. Forsøk på å eliminere konflikt fra politikken vil
ha negative konsekvenser. Ifølge Mouffe må politikk involvere uenigheter som
folk ikke synes det er nok å «være enige om å være uenige» om. Ekte politisk
pluralisme må tillate ulike posisjoner som er genuint uforenlige med hverandre.
Se Mouffes utlegning og referanse til boka Agonistics på slutten av denne
artikkelen. – Red.anm.
Chantal Mouffe, On the Political, Abigndon, 2005. (Norsk oversettelse: Om det
politiske, Cappelen Damm, 2015. – Red.anm.)
Ernesto Laclau, On Populist Reason, London: Verso, 2005.
Fordisme viser til prinsipper for kapitalistisk bedrifts- og arbeidsorganisering
som Ford Motor Company i USA var en pionér for. Det kjennetegnes av store
integrerte foretak, med høy grad av sentralisering, standardisering og
spesialisering rettet inn mot masseproduksjon og massekonsumpsjon. –
Red.anm.
Post-fordisme er en videreutvikling av fordismen. Her er det ikke lenger
spesialisering som er i fokus, men fleksibiliteten, noe som undergraver
arbeidernes kollektive (selv-)organisering ved at store deler av produksjonen
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settes ut til underleverandører. I kombinasjon med nyliberal globalisering utøves
dermed et konstant press på lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. – Red.anm.
Se Chantal Mouffe, For a Left Populism, Verso, 2019.
Uttrykket «strid om posisjoner» synes å vise tilbake til den italienske
kommunisten Antonio Gramsci’s (1891–1937) skille mellom posisjonskrig og
bevegelseskrig. Se særlig hans Prison Notebooks, utgitt av Q. Hoare og G.
Novell Smith, London 1971, bl.a. s. 237-239. Anvendt på det politiske området
betyr bevegelseskrig en krig bestående av direkte angrep med sikte på full
overvinnelse av fienden. Posisjonskrig innebærer å utkjempe en politisk strid
innafor visse institusjonelle rammer og regler. Ett eksempel, som Gramsci var
opptatt av, er overgangen fra perioden etter den russiske revolusjon, hvor
venstresida gjorde flere offensive forsøk på makterobring i land som Tyskland,
Finland og Ungarn, til en periode hvor venstresida led tilbakeslag og kom på
defensiven. Denne overgangen tilsvarte Lenins anbefaling i 1920 om å inngå
samarbeid og enhetsfront med de sosialdemokratiske partiene og å delta i
parlamentarisk arbeid i Vest-Europa. – Red.anm.
Niccoló Machiavelli (1469-1527), av mange ansett som grunnlegger av
moderne statsvitenskap og, i verket Discorsi, av teori om republikanisme. Se
norsk utgivelse Discorsi; Om Fyrster, Adlibris, 2013. – Red.anm.
Chantal Mouffe, Agonistics: Thinking The World Politically, Verso, 2013.

Einar Braathen
«VENSTREPOPULISME» I SØR-EUROPA ETTER FINANSKRISEN

I motsetning til hva mange observatører på venstresiden trodde etter finanskrisen i 2007-08, har det ikke vært noe generelt oppsving for venstresiden.
Tvert imot, som flere av artiklene i dette nummeret av Vardøger utdyper, har
sola gått ned for de sosialdemokratiske partiene i mange og viktige land.
Også de tradisjonelt venstreradikale partiene har opplevd tilbakegang. En viss
optimisme har vært knyttet til bevegelsene rundt Sanders, Corbyn og
Mélenchon i henholdsvis USA, Storbritannia og Frankrike. 1 Disse bevegelsene, som gjerne ble gitt fellesbetegnelsen «venstrepopulisme», 2 har imidlertid
til nå ikke klart å sette avgjørende preg på sine lands utvikling. 3
Likevel finnes noen betydelige unntak: I Hellas, Italia, Spania og Portugal
opplevde folk etter 2010 de største sosiale og politiske mobiliseringene siden
1970-tallet. Nye protest- og venstrepartier – Syriza, Femstjernersbevegelsen,
Podemos og Bloco de Esquerda – har rystet det politiske landskapet, endret
det nasjonale partimønsteret og blitt en avgjørende aktør når gamle
regjeringer felles og nye dannes. Også på andre plan – i gatene, i lokalpolitikken, i EU-parlamentet og i medier og diskusjoner internasjonalt – har
de gjort seg gjeldende. Denne artikkelen er et bidrag til å forklare og forstå
disse søreuropeiske unntakene.
Politikk i Sør-Europa: noen historiske fellestrekk
Den mest nærliggende årsaken til endringene i Sør-Europa er eurokrisen,
troikaens redningspakker og den brutale innstrammingspolitikken som fulgte.
Dette framprovoserte et sosialt opprør, utløste en legitimitets- og autoritetskrise for den etablerte makteliten og åpnet muligheter for protesterende
partier. Dette skjedde ikke bare i Hellas, Kypros, Spania og Portugal, men
også i det eneste landet utenfor Sør-Europa som ble påtvunget troikaens
krise-remedier, nemlig Irland. 4 Men hvorfor ble det radikale oppbruddet mye
mer omfattende i Sør-Europa? Og hvorfor tok ikke den den populistiske
protestbevegelsen i sør en radikal høyre-retning, slik som i mange andre EUland? Svaret på begge spørsmålene finner vi i stor grad i landenes nyere
politiske historie.
Høyreekstreme krefter har en lang tradisjon i de sør-europeiske landene,
og etter finanskrisen sto ytterste høyre fløy klar med godt organiserte partier i
land som Hellas og Italia. Kanskje nettopp på grunn av dette ble en annen
sterk politisk tradisjon mobilisert og kom til heder og verdighet igjen, nemlig
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den demokratiske anti-fascismen. Et geopolitisk perspektiv på Sør-Europas
nyere historie kan danne en felles ramme for å forstå den post-fascistiske
utviklingen i regionen. I Mussolinis Italia, Salazars Portugal, Francos Spanias
og Metaxas’ (og seinere oberstjuntaens) Hellas var «den kommunistiske
faren» brukt til å rettferdiggjøre diktaturene. Nettopp kommunistpartiene ble
sentrale i den anti-fascistiske frigjøringskampen. Inspirert av Kominterns
linje etter 1935, samt Folkefront-regjeringene i Spania og Frankrike fra 1936,
spilte kommunistpartiene avgjørende roller i overgangen til liberale
demokratier i Italia og Hellas fra 1944, i Hellas igjen fra 1973, i Portugal fra
1974 og i Spania fra 1975.5
Samtidig hadde anti-amerikanismen tatt seg opp i Sør-Europa. Allerede i
1945 valgte nemlig USA å «frede» diktaturene i Portugal og Spania, aktivt
isolere i kommunistene i Italia og bidra til å knuse kommunistene militært i
borgerkrigen i Hellas. Landene ble innlemmet i NATO (Italia, Hellas og
Portugal) og/eller på bilateralt vis del av USAs militære nettverk (Spania).
Den kalde krigens anti-kommunistiske logikk bidro til at USA gjorde seg til
motstander av størsteparten av demokrati-bevegelsene i Sør-Europa. Kommunistpartiene der kjempet for demokrati mot diktatur, for nasjonal frihet
mot stormaktsdiktat – helt motsatt rollen deres «broderpartier» spilte i for
eksempel Øst-Europa.
Sosialdemokratiske nøkkelroller
I denne situasjonen ble sosialdemokratiske partier (gjen-)oppbygd – i Italia
etter 1945, i de tre andre landene på 1960- og 70-tallet. De posisjonerte seg i
en dobbeltrolle: på den ene siden som radikal rival til kommunistpartiet, på
den andre siden som en moderat garantist for «vestlig» demokrati og alliansetilhørighet. Slik appellerte de åpent både til arbeiderklassen/venstresiden og
middelklassen/moderate sentrumsvelgere.
I overgangsfasen til demokrati var sosialdemokratiet i stor grad alliert
med kommunistpartiet, men på grunn av kommunistenes selvpålagte moderasjonslinje for ikke å skremme den demokratiske breifrontens høyreside, ble
sosialdemokratene av mange oppfattet som mer radikale, frittalende og ungdommelige. F.eks. ønsket PSOE i Spania etter Francos død å gjeninnføre
republikken, tillate skilsmisse og avslutte USAs militærnærvær i landet. Både
i Spania og Hellas spilte sosialdemokratene på anti-amerikanismen samtidig
som de prøvde å omgjøre den til en positiv kraft, nemlig europeisme. Den
sosialistiske internasjonalen med Willy Brandt, François Mitterand og Oluf
Palme i spissen la ikke skjul på sin sterke finansielle, organisatoriske og
politisk-ideologiske støtte til kameratene Mario Soares i Portugal, Felipe
González i Spania og Andreas Papandreou i Hellas. I Sør-Europa anså mange
sosialdemokratiet i Europa og nasjonalt som en garantist for de nye
demokratiene. 6

116

Store deler av befolkningen så derfor positivt på europeismen og EF (EU).
Millioner hadde vært emigrantarbeidere i EF-landene og sett hvilke rettigheter og levekår arbeidsfolk der hadde oppnådd. Tettere tilknytning til EF ble
allment akseptert som en hovedstrategi for å utvikle økonomien, «modernisere» staten og samfunnet, og slik stabilisere de nylig gjeninnførte demokratiene. De sosialdemokratiske partiene ble stadig mer populære, og snart
styrte de sine land uten koalisjonspartnere i regjering. De var pådrivere for
medlemskapsforhandlinger med EF. I 1981 ble Hellas medlem, i 1986 Spania
og Portugal. De mottok generøs infrastruktur- og landbruksstøtte fra EF,
økonomiene vokste og velferdsordninger ble bygd ut. 7
Et sosialdemokratisk hegemoni vokste fram. Som ellers i Vest-Europa var
det bygd på klassekompromiss, men til forskjell fra andre kapitalistiske land i
Europa var ikke det sosialdemokratiske partiet den suverene representanten
for arbeiderklassen – denne rollen måtte i stor grad deles med kommunistpartiet og den dominerende kommunist-orienterte fagorganisasjonen.8
Klassesamarbeidet var derfor i stor grad orkestrert av staten/regjeringen,
gjerne med det sosialdemokratiske partiet som arkitekt, og ikke av «partene»
i arbeidslivet som var splittet etter partipolitiske skillelinjer. Statlig initierte
avtaler om rammer for lønnsoppgjør, for administrasjon av velferdsordninger
og for regjeringens økonomiske politikk videreførte til en viss grad
korporative tradisjoner fra de foregående autoritære regimene.
En tilsvarende sammenbindende og teknokratisk rolle spilte sosialdemokratiet i forholdet mellom nasjonalstaten og den europeiske unionen. I EUsystemets fordeling av politisk bestemte jobber og verv mellom landene tok
sosialdemokrater fra Sør-Europa en stor part. Følgelig var sosialdemokrater i
Brüssel, Frankfurt og de nasjonale regjeringene høyst delaktige i utformingen
av innstrammingspolitikken som kom som svar på finans- og eurokrisen.
Etter 2008: sosiale og «populistiske» opprør
Nye politiske aktører stod fram i rommet som ble skapt av en krise som var
både internasjonal og nasjonal. Det er for enkelt å se på de nye bevegelsene i
Sør-Europa som del av en internasjonal «populistisk» bølge uten å ta de
spesifikke nasjonale betingelsene i betraktning. Internasjonale forhold kan
forklare krisen, men ikke svarene på denne i ulike land. For det første var det
viktige forskjeller mellom landene både når det gjaldt karakteren til krisen og
de sosiale opprørene som påvirket partisystemene. For det andre trenger vi å
bruke begrepet populisme så presist og fordomsfritt som mulig. Vi behandler
ikke «populisme» som en ideologi eller et politisk styresett, men som en
bestemt måte å drive politikk på: ledersentrert, konfronterende/ polariserende
og massemobiliserende.9 Enkeltpersoner med store talegaver og kommunikasjonsressurser, med evne til å tematisere samfunnskonflikter og med
kapasitet til å mobilisere misfornøyde menneskemasser, står helt sentralt i
117

dannelsen av nye radikale partier. Mange har en tendens til å overse at disse
egenskapene har vært viktig også i arbeiderbevegelsens historie, og de er
kanskje enda viktigere slik samfunnet har utviklet seg de siste tiårene. 10
Vi legger til grunn at politisk lederskap var avgjørende i oppbyggingen av
de nye partiene i Sør-Europa, i det en kan kalle den populistiske fasen. Denne
fasen utspiller seg mellom 2008 og 2015 med forskjellig rytme og intensitet i
de ulike landene. Allerede i denne fasen kan en se at de nye partiene
orienterer seg i ulike ideologiske retninger, avhengig av den historiske og
politiske konteksten i landene.
Innstrammingsdiktat
De såkalte «PIGS»-landene (Portugal, Italia, Grekenland og Spania) utgjorde
eurokjedens «svake ledd» og var spesielt sårbare for finanskrise. 11 «Redningspakkene» fra troikaen bestående av EU-kommisjonen, Den europeiske
sentralbanken (ECB) og Det internasjonale valutafondet (IMF) inneholdt
først og fremst diktater om privatisering og ytterligere innstramminger av
offentlige budsjett. Eurolandene innførte i realiteten et traktatfestet forbud
mot underskudds-budsjettering (motkonjunkturpolitikk) som kunne redusere
massearbeidsløsheten.12 Med andre ord var det tale om en økonomisk krig
mot arbeiderbefolkningen.13 IMF hadde masse erfaring med denne typen
intervensjoner gjennom sine «strukturtilpasnings-programmer» i det globale
sør, og EU/ECB hadde ervervet seg relevante ferdigheter gjennom å ha
«hjulpet» øst-europeiske land etter Berlinmurens fall.
Spania måtte i 2012 kutte statsbudsjettet tilsvarende 6% av BNP. I 2013
hadde inntektsgapet mellom fattig og rik økt med 30%.14 Arbeidsløsheten i
eurosonen steg fra 7,4 til 12,1% i 2013, men i Sør-Europa eksploderte den
nærmest. Både i Hellas og Spania var arbeidsløsheten på 27%. Ungdomsarbeidsløsheten bet seg fast på rekordhøyt nivå (se tabell 1).
Tabell 1. Arbeidsløshet blant unge (15-24 år) som ikke er under utdanning15
Årstall

Eurosonen

Hellas

Italia

Spania

Portugal

2007
2013

24,1

22,9
60,1

20,3
39,2

18,2
55,7

16,6
40,6

Den yngre voksne befolkningen (mellom 18 og 25) vandret allerede før eurokrisen mellom dyre privatiserte utdanningstilbud og et brutalisert arbeidsliv.
Etter 2010 ble studiene enda dyrere, jobbmarkedet skrumpet inn og ble enda
mer brutalt. I likhet med de litt eldre mellom 25 og 35, hvorav mange hadde
gode eksamener og kvalifikasjoner, havnet de i arbeidsløshet og undersysselsetting og ble avhengig av privat veldedighet. I offentlig sektor kom
lønnsnedslag, ansettelsesstopp og/eller masseoppsigelser som gikk hardest
utover den yngste arbeidsstyrken. Alle de sør-europeiske landene innførte
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nye arbeidsmarkedslover. Det ble tillatt for arbeidsgiverne å si opp tariffavtaler, tvinge de ansatte over på statlig bestemt minstelønn, samt å gå til
kollektive oppsigelser uten sluttvederlag. Fra 2012 til 2015 var 91,4% av alle
de «nye» jobbene som ble skapt i Spania, midlertidige.16 I Spania kunne
bankene i tillegg kaste folk ut fra hjemmene sine, med politiets assistanse,
dersom de ikke betjente huslånene sine. Dette rammet særlig yngre boligkjøpere og de som hadde blitt arbeidsløs. Fram til 2013 hadde det vært i alt
200.000 utkastelser, og de utkastede fikk ikke slettet gjelden sin. 17 Seks av ti
unge i Spania ikke bare ønsket, men planla å emigrere. Slik fikk Sør-Europa
et stort og ungdommelig prekariat. Prekariatet hadde grunn til å være både
indignert og farlig.18
Sosiale opprør
Hellas så de første protestene. Den 3. mai 2010 ble den første låneavtalen
med Troikaen kunngjort. Kun to dager etter startet en bølge av protester
landet aldri har sett maken til. 500.000 mennesker tok til Athens gater.
Demonstrasjonen var en del av en generalstreik mot innstrammingene bebudet av låneavtalen. Flere protester fulgte det kommende året. Den 25. mai
2011 slo demonstranter leir på syntagma’en (torget) foran parlamentet, hvor
unge folk sov, spiste, diskuterte på allmøter og initierte videre aksjoner.
Komiteer med egne ansvarsområder var åpne for alle. Denne formen for
deltakelse og direkte demokrati ble framhevet av mange av demonstrantene
som det viktigste ved «Torgbevegelsen». Demonstrantene ble jagd vekk av et
svært voldelig politi etter tre måneder. Syntagma-bevegelsen døde imidlertid
ikke.19 Rundt 20% av befolkningen hadde deltatt i mobiliseringene. 20
I Spania ble opprøret utløst med sit-ins på Puerta del Sol-plassen i Madrid
den 15. mai 2011, derav tilnavnet 15M-bevegelsen. Bevegelsen ble også
kjent som Los Indignados (De indignerte). Den var initiert av uavhengige
aktivister på den digitale plattformen Democracia Real Ya (Ekte Demokrati
Nå). Plattformen inneholdt korte og klare punkter om kampen for arbeid,
retten til bolig og bedre offentlige tilbud innen utdanning, helse og transport;
mer deltakende demokrati, fjerning av privilegiene til den politiske klassen
og kutt i militære utgifter. Plattformen fikk raskt støtte fra over 500 ulike
organisasjoner. De kalte prekariatet til gatene via facebook og twitterhashtagen #spanishrevolution. 15M-bevegelsen var en blanding av offline og
online aktivisme. I undersøkelser høsten 2011 oppga 20% av befolkningen at
de hadde deltatt i en av 15M-aksjonene, og 73% mente at De indignerte
hadde rett i sine krav og klagemål.21 15M-bevegelsen ble i 2012 og 2013
fulgt opp av «tidevann»-bevegelsen (mareas) blant arbeidere i offentlig
sektor som aksjonerte mot kutt og privatiseringer, ofte med bred støtte fra
folk flest og med viktige seire. I tillegg organiserte folk med boliglån seg i
bevegelsen PAH, som gjennom direkte aksjon forhindret tusener av
utkastelser og maktet å endre landets politiske dagsorden. 22
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Foruten å ha felles referansepunkter til den amerikanske Occupy-bevegelsen
og Den arabiske våren, inspirerte protestbevegelsene i Hellas og Spania
hverandre. I juni 2013 ble protestene fulgt opp med samtidige aksjoner over
hele Europa, i «People United Against The Troika». Nå var også portugiserne
kommet seg ut på gatene: til sammen over én million, nærmere 20 % av
befolkningen over 15 år, deltok i ulike demonstrasjoner i Portugal. 23 Forut for
dette, den 14. november 2012, opplevde Europa den første transnasjonale
generalstreiken i fagbevegelsens historie, i solidaritet med greske, spanske og
portugisiske arbeidere. Fagbevegelsene i Spania var særlig aktive, og
gatedemonstrasjonene fikk aktiv oppslutning fra «de indignerte». Bare i
Madrid marsjerte 800 000 i gatene, i hele Spania to millioner, og det var
slagsmål med politiet en rekke steder.24
Visse sider ved det sosiale opprøret mot troika-politikken må framheves
fordi de skapte viktige betingelser for de nye partienes vekst og gjennombrudd:
(i) Det var både et ungdoms- og arbeideropprør. Protestbevegelsene
hadde sin viktigste basis blant de unge: folk mellom 15 og 30 under
utdanning, i arbeidsløshet eller i sterkt utbyttende arbeidsforhold («prekariatet»).25 Disse arbeidet på individuelle, ikke kollektive kontrakter og var
ofte «selvsysselsatte» innen servicenæringer. I Italia utgjorde disse precarietà
mellom fem og sju millioner mennesker. 26 Prekariatets protestbevegelse var
ikke bare ungdommelig og urbant, men også preget av stor kvinnelig
mobilisering.
(ii) Fagbevegelsens rolle var tvetydig. Den deltok i protestene på bestemte
streike- og demonstrasjonsdager. Men med unntak av Spania var det svært få
emosjonelle og organisatoriske koblinger mellom de unge gate- og torgaksjonistene og fagbevegelsen. En svært liten del av «prekariatet» er
fagorganisert. I tidligere epoker kunne fagbevegelsen vært den naturlige
kanalen for protester knyttet til folks økonomi og arbeidsliv. Men ulike
faktorer gjorde at fagbevegelsen i Sør-Europa på 2010-tallet hadde svært lav
legitimitet og tiltrekningskraft blant folk flest, og særlig blant de unge:
Fagbevegelsen var splittet i ulike organisasjoner, mye fordi de var knyttet til
konkurrerende politiske partier, deriblant de sosialdemokratiske som var
totalt diskreditert fordi de aktivt hadde fremmet nyliberalisme og innstrammingspolitikk. Fagbevegelsen hadde i årene fram til eurokrisen mistet
medlemmer og styrke. Dens medlemsmasse var i økende grad dominert av
fast ansatte i offentlig sektor og pensjonister. De store industrivirksomhetene
var i stor grad nedlagt eller flyttet til «lavkostland». Sist men ikke minst var
fagbevegelsen oppfattet som svært byråkratisert, giret inn på ettergivende
forhandlinger med arbeidsgivere og stat samt på tjenesteyting til egne klienter
(medlemmene). Dette korporativistiske og klientelistiske velferdssystemet
inkluderte ikke de ungdomsarbeidsløse eller et precarietà på midlertidige
kontrakter.27 Disse faktorene kunne «politiske entreprenører» utnytte ved å
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henvende seg direkte til aksjonistene og alle andre som var indignerte ikke
bare over innstrammingene, men over etablerte organisasjoner og politikere
flest. «Populister» kunne framstå som folkets nye ledere.
(iii) Torgbevegelsene i Hellas og Spania protesterte ikke bare mot
sjokkartete innstrammingstiltak, men også mot det politiske systemet i sin
helhet. En hyppig brukt parole var rettet mot politikerne: «De representerer
oss ikke». I stedet for representativt demokrati forfektet torgbevegelsene
allmøte-basert deltakende demokrati. Denne halvanarkistiske «autonome»
ideologien og aksjonismen sto helt klart i veien for nye parlamentsorienterte
partiprosjekter, også de «populistiske». Men to forhold spilte sammen og
endret aksjonistenes holdninger. På den ene siden, etter intensive og til dels
utmattende aksjonsperioder, ble de spektakulære protestene mer punktvise og
aksjonistene knyttet seg mer til løpende hverdagslige utfordringer. 28 På den
andre siden nådde ikke masseprotestene igjennom i første omgang. Tvert
imot – både i Hellas og Spania kom enda mer konservative regjeringer til
makten og valset over aksjonistene politisk og endog fysisk (voldelig politi
og i Spania innstramminger på ytrings- og demonstrasjonsfriheten). Mange
innså at man ikke bare måtte «radikalisere» demokratiet, men også forsvare
det som var igjen av demokrati for å kunne (gjen-)oppbygge folkets makt. En
forstod at en måtte bidra til at partier som støttet protestene, fikk innflytelse i
kommunestyrer, nasjonalforsamlinger og regjeringer.
De «autonomes» aksjonisme var sterkest i de to landene med den
kraftigste kuttpolitikken og høyeste ungdomsarbeidsløsheten: Spania og
Hellas. Den var derimot bare moderat tilstede i Portugal og påfallende
fraværende i Italia, så i disse to landene var det en mer direkte forbindelse
mellom sosialt opprør og partibygging.
Populistisk fase: nye lederskap står opp mot Makten
I den populistiske fasen står nye politisk lederskap fram. Hvordan taler de
Makten midt imot? Hvor dyktige er de i å kommunisere med opprørere i gate
og på torg, bl.a. gjennom nye medieteknologier? Makter dette lederskapet å
kanalisere opprøret inn i valgsystemet gjennom anti-establishment partier? Vi
ser spesielt på Spania.
To ulike forbindelseslinjer utspant seg mellom det sosiale opprøret og
etableringen av Podemos. Den ene linjen gikk via 15M-aktivister organisert i
trotskistgrupperingen Izquierda Anticapitalista. På en epostliste i 2013
utviklet de det som ble Podemos sitt stiftelsesdokument («Flytt brikken –
omdann indignasjon til politisk endring»). Dette ble publisert som opprop i
nettavisa Público 12.januar 2014 med et trettitals underskrifter.29 Talspersonene insisterte på at Podemos ikke var et mål i seg selv, men et
instrument for å skape medborger-drevet politikk – som skulle bygge videre
på deltakerdemokratiet fra 15M-bevegelsen.30
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Den andre forbindelseslinjen var mer indirekte. Noen radikale lærere i
statsvitenskap og sosiologi ved Complutense-universitet i Madrid ønsket å
påvirke samfunnsutviklingen gjennom en audiovisuell kommunikasjonsstrategi: å skape en tv-stamgjest som synliggjorde det politiske budskapet,
siden et flertall av spanjolene foretrakk tv som kilde til informasjon. I 2010
lanserte akademikerne amatør-programmet La Tuerka på en lokal kanal og
spredte det på internett. Programleder var Pablo Iglesias. Iglesias sine
program fikk stadig høyere seertall, og programmene ble viktige kilder til
informasjon og debatt om 15M-bevegelsen. I løpet av 2012 og 2013 ble
Iglesias en av landets mest populære tv-profiler og var ukentlig gjest i
talkshows på diverse kanaler. Iglesias og hans medarbeidere fikk umiddelbart
ansvar for Podemos sitt medie- og informasjonsarbeid. En viktig del av kommunikasjonsstrategien var å spille på referanser fra populærkulturen, også
den amerikanske. Partinavnet (på norsk «Vi kan») var inspirert av Obamas
«Yes we can», og skulle bidra til å gjenopplive optimismen fra 15Mbevegelsens glansdager. Snart hadde Podemos produsert 86 Youtube-videoer
som ble sett av over 2,6 millioner mennesker. Etter et halvt år hadde partiet
420.000 flere følgere på Facebook enn alle andre partier til sammen. 31
Et sensasjonelt gjennombrudd kom bare hundre dager etter at Podemos
var registrert som parti: det fikk 1,2 millioner stemmer (8,0%) ved valgene til
EU-parlamentet i 2014. Et foto av Iglesias var trykt på Podemos sine
stemmesedler, og han har siden vært partiets leder. Tidlig i 2015 viste
meningsmålingene en støtte på 27% til Podemos, som da var landets største. 32
Ved de nasjonale valgene i 20. desember 2015 fikk Podemos (inkludert
allierte lister i Galicia, Valencia og Catalonia) 20,65 prosent av stemmene.
I Hellas ble Syriza, «Den radikale venstrekoalisjonen», stiftet i 2004. I
2008 tok en yngre generasjon over ledelsen av koalisjonen med den tidligere
studentlederen Alex Tsipras i spissen. Tsipras stod fram i massemediene som
den parlamentariske talspersonen for de folkelige protestene mot avtalene
mellom Troikaen og den sosialdemokratiske regjeringen i 2010 og 2011.
Syntagma-bevegelsen var skeptisk til alle partier, men utviklet etter hvert
sympati for Syriza, som bevegelsen oppfattet som mer lydhør enn f.eks. kommunistpartiet KKE. Syriza fikk sitt store valggjennombrudd i 2012 med over
16% av stemmene i mai-valget og nesten 27% i det påfølgende valget i juni.
I Italia var Beppe Grillo en landskjent komiker som i 2006 startet det som
ble landets mest populære blogg (www.beppegrillo.it).33 Her ble Grillo
spesielt opptatt av rettighetene til unge arbeidere. Han samlet inn kommentarer på blogginnleggene sine og ga ut boka «Moderne slaver» i 2007.
Grillo ble kjent med Gianroberto Casaleggio, en IT-gründer og internettstrateg fra Milano som overbeviste ham om at en gjennom nettavstemninger
kunne bygge et direkte demokrati som ga alle medborgere del i den politiske
makten. De to grunnla Movimento Cinque Stelle (M5S, Femstjernersbevegelsen) i 2009.34 Partiet ble bygd ut gjennom landsomfattende turnéer
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der Grillo trakk store menneskemasser til piazzaene med sitt politiske énmanns-show. Den politiske «kasten» – politikerne, journalistene og fagbevegelsesbyråkratene – ble skjelt ut i likhet med finanseeliten, EU, euroen
og innstrammingspolitikken. Hans tre-stegs oppskrift var «latter, informasjon, politisk aksjon».35 Partiet stilte til parlamentsvalg i 2013 og oppnådde
25,55 prosent av stemmene. Etter valget i 2013 hadde M5S 109 representanter og 54 senatorer med en sosial profil som (i likhet med Podemos sine
folkevalgte) avvek sterkt fra gjengs politikernormer: IT-arbeidere, studenter,
husmødre, arbeidsløse, de fleste i 20- og 30-årene.36
I Portugal oppstod allerede i 2007 en bevegelse kalt Precários Inflexíveis
(«Ufleksible Prekære»). Fagorganisasjonen CGTP, knyttet til Kommunistpartiet (PCP) ville ikke ha noe med de «ufleksible» å gjøre.37 Det ville
derimot det nye partiet Bloco de Esquerda (BE, Venstreblokken). De to
organisasjonene mobiliserte sammen ved de forskjellige nasjonale aksjonsog streikedagene fra 2012 til 2014. BE var blitt stiftet i 1999. Det hadde sin
viktigste støtte blant yngre folk med utdanning og/eller i midlertidige
stillinger. I likhet med andre partier i Portugal var det lenge ledet av mannlige
universitetsprofessorer, men i 2014 overtok en yngre generasjon med
kvinnelige aktivister ledelsen i partiet. Talspersonen Catarina Martins hadde
bakgrunn som skuespiller i en friteatergruppe og gjorde en durabelig figur i
tv-debatter, særlig foran parlamentsvalget i oktober 2015 der partiet fordoblet
sin stemmeandel til 10,2%.38
Det politiske budskapet: hvor (venstre-)radikalt?
Foruten de påpekte likhetene i måten å drive politikk på, hadde de nye
radikale partiene i Sør-Europa noen fellestrekk i selve det politiske budskapet. Det viktigste var den kraftige kritikken av innstrammingspolitikken
og av dem som var ansvarlige for den. De var enige i at Troikaen og EUs
valuta- og pengeunion (eurosonen) hadde forårsaket en humanitær krise, men
denne kritikken kom sterkest til uttrykk i de to mindre og mer avhengige
økonomiene Hellas og Portugal. I alle landene ble den nasjonale politiske
eliten, som løp bankenes og den internasjonale finanskapitalens ærend, hengt
ut. Grillo gikk i front med sin kritikk av la casta i Italia, og mye av denne
retorikken ble kopiert av Iglesias. De unngikk sjeldent å påpeke at de
nasjonale politiske «kastene» hadde et stort medansvar for at både den
finansielle og humanitære krisen fikk utvikle seg. Den nasjonale politiske og
økonomiske eliten spilte naturlig nok en større rolle i de to større økonomiene
Italia og Spania.
Slik sett sto Italias M5S og Spanias Podemos for den mest utpregede
populistiske diskursen. fordi den primært var rettet mot landenes egne
nasjonale eliter. Men det var en viss forskjell i fraseringen. Hos M5S var
populismen moralistisk og juridisk, inspirert av anti-korrupsjonsbevegelsen
på 1990-tallet. Grillo snakket lite om «folket» og mer om de individuelle
123

borgerne og deres motsetning til den korrupte «kasten», bestående av
karrierepolitikere, journalister og fagforeningsledere. Med andre ord stilte
M5S «de ærlige» opp mot «de korrupte, og «borgere» opp mot «kaste».
Partiet unnlot å ta opp de materielle og andre kildene til korrupsjon og
ukontrollert makt. I stedet for f.eks. å endre anbudsprosessene som
kanaliserte offentlige penger til private forretningsfolk, insisterte de på å
rense opp det offentlige liv ved at «ærlige borgere» skulle erstatte
«politikere» i alle verv.39 Podemos hadde en mer strategisk politisk tilnærming med sikte på å utvikle et nytt kollektivt subjekt. Ord ble valgt med omhu
for ikke å bli assosiert med gamle partier og «utdaterte» konfliktlinjer. Nye
politiske konfliktlinjer skulle skapes ved å mobilisere «åpne medborgerforsamlinger» mot «lukkede styrerom», «demokrati» mot «oligarki», «den
sosiale majoriteten» mot «den sosiale eliten», «folket» mot «kasten».40
Disse politiske forskjellene kan spores tilbake til de ulike røttene til
partiene. I motsetning til M5S springer Podemos «organisk» ut av
marxistiske eller kommunistiske grupper og plasserer seg i en venstreradikal
tradisjon. Podemos har en eksplisitt marxistisk venstrefløy (Anticapitalistas),
og lederen Iglesias var aktiv i kommunistpartiet. Siden 2016, to år etter
stiftelsen, har Podemos operert i en valgallianse (Unidas Podemos, UP) med
kommunistpartiet og dets front Izuierda Unida. M5S derimot ble stiftet i et
ideologisk tomrom som kommunistene hadde etterlatt seg. Italias kommunistparti PCI ble oppløst i 1991, og flertallet av de som har arbeidet videre
politisk gikk inn i det «sosialdemokratiske» Partito Democratico (PD).41 Et
mindretall i PCI forsøkte seg med et kommunistisk gjenoppbyggingsparti,
men dette gikk i oppløsning i 2008 etter å ha forsvunnet inn i en regjering
ledet av PD. M5S, stiftet i 2009, hadde lenge PD og fagbevegelsen som sine
viktigste skyteskiver. Grillo anklaget dem for å ha sviktet de unge arbeiderne
og prekariatet, samt for å sabotere miljøkampen.42
Også hos Syriza og Venstreblokken (BE), som vektla kritikk av Troikaen
og EUs valuta- og pengeunion, ser vi svært ulike tilnærminger. På Syrizas
kongress i 2013 fikk partiets venstrefløy, som ønsket å forberede Hellas sin
uttreden av euro-samarbeidet, oppslutning fra bare 30% av delegatene.
Partileder Tsipras mente at valgseier og regjeringsmakt til Syriza ville få
Troikaen til å mildne sin harde linje. Foran valget som partiet vant i januar
2015 tonet partiledelsen ned sin kritikk av euro-samarbeidet. Det fokuserte
mer på de greske oligarkene som var nullskatteytere eller skatteflyktninger i
utlandet. I Portugal derimot radikaliserte BE sin politikk fra å være «venstreeuropeistisk» til å forberede exit fra eurosonen hvis EU avviste å reforhandle
statsgjelden. BE ble en forsvarer av Plan B.43 «Hvis du vil ha en venstreregjering, er det å forlate euroen en av de nødvendige forberedelsene».44
Syriza og BE har, i likhet med Podemos, sitt utspring i ulike kommunistiske grupperinger. Alex Tsipras har bakgrunn som leder i den kommunistiske
ungdoms- og studentbevegelsen. Den største og dominerende gruppen i
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Syriza var fra starten i 2004 Synaspismos, «koalisjonen av venstre, bevegelser og økologi»» som ble stiftet i 1991. Synapismos var på mange måter en
videreføring av den eurokommunistiske høyrefløyen i kommunistpartiet.
Denne strømningen støttet det moderate overgangsregimet etter diktaturets
fall i 1973 og er preget av hegemoniet som det sosialdemokratiske pro-EUpartiet PASOK utøvde i gresk politikk på 1980- og 90-tallet.45 I Portugal ble
BE dannet i 1999 av tre grupper med bakgrunn i rivaliserende kommunistiske
partier.46 De hadde til felles en sterk identifikasjon med revolusjonen 197475, særlig nasjonaliseringene, arbeiderkontrollen i bedriftene, og etableringen
av en velferdsstat med universell tilgang til offentlige helse- og utdanningstjenester. Disse erobringene var blitt avskaffet eller, som for velferdsstaten,
uthult av forskjellige nyliberale (og sosialdemokratiske) regjeringer i tida
etterpå.47
For å oppsummere: verken M5S, Podemos eller Syriza kan karakteriseres
som «anti-kapitalistiske» – ingen av dem har pekt på kapitalismens profittjag
og akkumulasjonstvang som uforenlig med f.eks arbeid til alle og bærekraftig
utvikling.48 De ønsker ikke radikale brudd med eksisterende institusjoner
eller endring av det kapitalistiske samfunnssystemet. For eksempel la
Podemos seg nær Syrizas forsiktige forhandlingslinje i motstanden mot EUs
innstrammingspolitikk. Deres kriseplaner, med vekt på bl.a. sosiale tiltak som
kan lindre utslagene av innstrammingspolitikken uten å endre de faktorene
som har skapt den politikken, gjør at de kan betegnes som «nye sosialdemokratiske partier».49
Det eneste partiet som gir uttrykk for en marxistisk anti-kapitalisme i
skrift og tale er portugisiske BE. Også italienske M5S må plasseres i en egen
kategori. M5S er uortodokst og flerfarget – trass i noen venstreradikale
standpunkter er det ikke anti-kapitalistisk, og det plasserer seg fjernt fra
arbeiderbevegelsen og sosialdemokratiet. De fem stjernene står for fem
fanesaker: trygg offentlig vannforsyning, god og billig kollektivtransport,
bærekraftig utvikling, miljøvern og digital infrastruktur.50 Vektlegging av
miljøsaker og allianse med miljøbevegelsen sto spesielt sterkt lokalt i partiet.
M5S kan derfor i større grad enn de tre andre partiene ses på som et radikalt
«grønt» parti. Slik inngår M5S i det vi kan kalle den utvidete venstresiden.
Den nye venstresiden
De siste ti årene har det vært viktige endringer i valgoppslutningen til partier
vi vil regne som tilhørende (den utvidete) venstresiden. Sammenligner vi de
forskjellige underkategoriene i tabell 2, kan vi slå fast følgende:
(i) Sosialdemokratene har fått en avgjørende knekk i Hellas og opplevd en
sammenhengende nedgang i Italia. I Spania og Portugal derimot har sosialdemokratene opplevd en viss framgang de siste fem årene. Men fortsatt har
PSOE i Spania langt mindre oppslutning enn den hadde før eurokrisen.
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Portugal er det eneste av de fire landene der sosialdemokratene har gjenoppbygd den oppslutningen de hadde ved valgene før krisen.
(ii) Kommunistene (dvs. etterfølgerne til kommunistpartier knyttet til
Sovjetunionen) har praktisk talt forsvunnet som egne valgalternativer i
Spania og Italia. I Hellas og Portugal har de fortsatt en viss velgeroppslutning, trass i tilbakegang ved de siste valgene.
(iii) «Nytt» venstre51 i Hellas og Italia: Syriza har blitt mange ganger
større enn sosialdemokratene (etterfølgerne til PASOK), uten at det har
hindret at venstresiden samlet har gått betydelig tilbake i Hellas. I Italia har
M5S omtrent like stor oppslutning som sosialdemokratene i PD, og takket
være M5S har sentrum-høyre partiene kommet i mindretall og blitt mye
mindre enn de var før eurokrisen.
(iv) «Nytt» venstre i Spania og Portugal: den ikke-sosialdemokratiske
venstresiden (Unidas Podemos, utbryteren Mas País) har til sammen blitt
mye sterkere enn den var før eurokrisen, selv om oppslutningen har gått en
del tilbake siden 2015. (I tillegg har regionale sentrum-venstre partier, særlig
uavhengighetspartiene i Katalonia, vokst). I Portugal har sosialdemokratene
beholdt sitt overtak overfor partiene til venstre for seg. «Nytt» venstre (BE)
har konsolidert sin oppslutning fra før eurokrisen, mens valgalliansen ledet
av kommunistene har gått tilbake.
Tabell 2: Oppslutning om ulike venstrepartier i parlamentsvalg, 2008-2019.
Hellas
I
II

Italia
III
I
II

Spania
III
I
II

Portugal
III
I
II

III

Sosial43,9 4,7 8,1 33,1 27,4 19,1 43,4 22,0 28,3 36,6 32,1 36,3
demokratene
«Nytt venstre» 4,6 36,3 31,5
- 25,7 32,7
- 20,7 15,5 9,8 10,2 9,8
Kommunistene 7,5 5,5 5,3 3,1 2,2 1,1 3,8 3,7
- 7,9 8,3 6,7
Samlet
56,0 46,5 44,9 36,2 55,3 52,9 47,2 46,4 43,8 54,3 47,5 52,8
Kilde: Egne kategoriseringer basert på http://www.parties-and-elections.eu/index.html
I: siste valg før eurokrisen. II: første valg etter eurokrisen. III: siste valg per desember
2019. Oppslutning i prosent av gyldige stemmer. 52

Sosialdemokratenes nye realiteter
Sosialdemokratiske regjeringer var ansvarlige for de første innstrammingspakkene i Hellas, Spania og Portugal ved statsministrene Georgios
Papendreou, José Luis Zapatero og José Socrates. I Italia støttet sosialdemokratene innstrammingene til teknokratregjeringen Monti inntil de selv
overtok regjeringsmakten i 2013. I alle de fire landene ble disse partiene
hardt straffet av velgerne. I tillegg ble det sosialdemokratene rammet av
korrupsjonsskandale.53 I Spania og Portugal hadde skandalene positive bieffekter: kandidater med rent rulleblad utfordret den gamle partiledelsen, vant
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de interne medlemsavstemningene og overtok styringen av partiene med en
tilsynelatende frisk (anti-innstrammings-) profil. De nye lederne ble
«hjulpet» av at de konservative regjeringene som overtok i 2011 ble stadig
mer upopulære med sin ultraliberalisme (Portugal) og autoritære kurs
(Spania). Sosialdemokratene gjenerobret derfor regjeringsmakten i Portugal
(2015) og Spania (2018) med henholdsvis António Costa og Pedro Sánchez
som leder.
Men de kunne ikke styre slik de gjorde før, i den tiden de var en av grunnpilarene i det gamle «kartellparti»-systemet. Dette var et system der
konkurranse var avløst av samarbeid mellom de to viktigste partiene
(henholdsvis «sentrum-venstre» og «sentrum-høyre»). Som «kartellparti»
forsøkte det sosialdemokratiske partiet å samle stemmer fra alle grupper. Det
kuttet forbindelsene ikke bare til arbeiderklassen, men også til sivilsamfunnet
som helhet og ble et strømlinjeformet maskineri styrt av eliter. Statlig
teknokrati dannet premissene for politikkutformingen. Gjennom mange år ble
det sosialdemokratiske partiet blitt ideologisk sammensmeltet med det andre
«sentrum»-partiet på høyresiden. De delte troen på økonomisk vekst, EU og
nyliberalisme. De var preget av synkende medlemstall og økende avhengighet av statlig partifinansiering – til dels også av illegitime pengetilførsler i
kraft av sin kontroll av statlige ressurser. 54
I Sør-Europa kom i tillegg et seiglivet «patronasje»- eller klientsystem,
der det viktigste for en politiker og et parti var å bruke statsmakten til å gi
jobber og andre fordeler til individuelle støttespillere, gjerne på tvers av
gjeldende regelverk. Dette var en følge av at statsapparatet i den moderne tid
ikke var blitt tilstrekkelig profesjonalisert eller giret inn på å tjene
offentligheten.55 Som nevnt tidligere inngikk fagbevegelsen i dette klientelistiske systemet. «Beskyttet» av visse partier i det politiske maktsystemet kunne
fagforeningene bli tilgodesett med velferdsoppgaver overfor sine medlemmer, og fagforeningens velferdstjenester sammen med øvrig organisasjonsapparat ble finansiert av statlig fastsatte avgifter som fagforeningene
kunne innkreve fra arbeidsgivere og lønnsmottakere. Opposisjonspartier som
kom til makten og ville reformere systemet, slik som sosialdemokratene, ble
fort kooptert av systemet og korrumpert, særlig hvis de kom til regjeringsmakten før de hadde fått utviklet en ideologisk sammentømret og demokratisk partiorganisasjon.56 Den utenlandsfinansierte og toppstyrte måten de
sosialdemokratiske partiene i Hellas, Spania og Portugal ble bygget opp på
gjennom 1970-tallet gjorde dem i stor grad til patron-klient-organisasjoner.
EU-systemet med alle sine godt betalte politiske verv og byråkratjobber, samt
støtteordninger, ble fort en tilleggskilde til det nasjonale patronasje-systemet.
De nye realitetene er at sosialdemokratene etter eurokrisen er i ferd med å
miste tilgangen til dette systemet: enten ved å fortsette et diskrediterende
kartellsamarbeid med sentrum-høyrepartiet og dermed miste regjeringsmakten til «nytt» venstre (Hellas), eller ved å heller regjere i samarbeid med
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dette «nye» venstre, som ønsker å avskaffe det korrumperende kartellpartiog patronasje-systemet (Portugal, Spania, Italia).
«Nytt» venstres muligheter
De nye radikale partiene i Hellas, Italia, Spania og Portugal har allerede
oppnådd mye. De var med å bygge en bred front mot nyliberal ortodoksi og
brutal innstrammingspolitikk. De brøt ned topartidominans og kartellpartisystem. De fikk fram nye og reelle konfliktlinjer i samfunnet, flyttet store
deler av velgerkorpset langs disse linjene, og mobiliserte nye og
marginaliserte grupper inn i det politiske systemet. Slik har de hatt en viktig
demokratiserende funksjon i en økonomisk og sosial krisetid.
Etter den populistiske fasen fram til ca 2015 har partiene gått over i en
mer «ansvarlig» etterpopulistisk fase. De nye partiene tok på seg innflytelsesrike roller i det politiske maktsystemet. På den ene siden utnyttet de
et vakuum som venstresidens partier (kommunistene i Italia, sosialdemokratene i Hellas) hadde etterlatt seg, slik at de (Syriza, M5S) kunne bli de nye
pragmatiske regjeringspartiene til den utvidete venstresiden. Syriza har
allerede gjort noen smertefulle erfaringer som regjeringsparti – full
kapitulasjon for Troikaen i juli 2015 og valgnederlag som regjeringsparti i
mai 2019. På den iberiske halvøyen hjalp de nye venstrepartiene (Podemos
og BE) sosialistpartiene opp på føttene og inn i regjering for å føre en sosialdemokratisk politikk som de egentlig hadde forlatt. Unidas Podemos (UP)
underskrev i november 2019 en avtale med sosialdemokratene om å danne
regjering sammen. Det vil i tilfelle være første gangen siden den spanske
borgerkrigen (1936-39) at kommunister, sosialdemokrater og andre på
venstresiden samarbeider på denne måten. UP kan få muligheten til å utrette
mye særlig i arbeidslivs- og sosialpolitikken. Derimot vil de måtte danse etter
sosialdemokratenes pipe i forhold til eurosonens krav om budsjettbalanse og
til katalanernes krav om uavhengighet. Venstreblokken (BE) i Portugal har
valgt å presse sosialdemokratene til å samarbeide om avgrensede saker, for å
ha ryggen fri til å mobilisere mot regjeringen i andre saker. Det blir rikelig
anledning til å sammenlikne erfaringene i de ulike landene framover.
De nye venstrepartiene står overfor store og felles utfordringer. Noen av
dem er: (i) Unngå at de i likhet med sosialdemokratene blir kooptert av det
nevnte kartellparti- og patronasjesystemet. Blir de for identisk med de andre
partiene, står veien åpen for «høyrepopulismen», slik som i Italia etter at
Partito Democratico og M5S i august 2019 dannet koalisjonsregjering.
«Nytt» venstre trenger å stå klippefast på et program for å profesjonalisere og
demokratisere statsapparatet, der båndene mellom pengemakt og politisk
administrasjon kuttes. (ii) Utover dag-til-dag politikken, utvikle et sammenhengende program som peker framover mot et mer demokratisk, sosialt
rettferdig og økologisk-klimatisk bærekraftig samfunnssystem. Som røde og
grønne partier kommer de neppe utenom å klargjøre sine analyser av
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kapitalismen, euroen og EU-systemet; (iii) Forankre partiet i samfunnet. De
nye partiene har svake koplinger til arbeiderklassens (inklusive prekariatets)
egne organisasjoner. Utfordringen er å demokratisere partiet og flytte makt
nedover i partiorganisasjonen. Populære ansikter utad er bra, men det er ikke
«bærekraftig» at de får for mye makt. Konsentrasjon av makt rundt partilederne fremheves som et hovedproblem ikke bare for M5S57, men også for
Syriza58 og Podemos59. Individualiserte nasjonale nettavstemninger (direkte
demokrati) er på sin plass, men de kan neppe erstatte organer for representativt og deliberativt demokrati basert på aktive medlemmer i sterke og selvstendige lokalledd. Et robust interndemokrati er forutsetningen for å kunne
svare på nye folkelige protester og initiativer og utvikle politikk for et mer
folkestyrt samfunn.
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Asbjørn Wahl
ELEFANTEN I ROMMET – HVORDAN EUROPAS VENSTREPARTIER SLITER MED SITT FORHOLD TIL EU

Venstrepartia i EU har gjennom de siste par tiåra blitt stadig mer kritiske
overfor den politiske utviklinga i EU. Det gjelder særlig den omfattende nedskjæringspolitikken som er ført etter finanskrisa i 2008 og den etterfølgende
eurokrisa. Disse kom i tillegg til ei høg og vedvarende arbeidsløshet, løfter
om en «sosial pilar» som har latt vente på seg, samtidig som den nyliberale
økonomiske integrasjonen har fortsatt for fullt og bidratt til å gi markedskreftene økt makt over samfunnsutviklinga.
Om kritikken av EU har blitt skjerpa, har den imidlertid ikke gitt seg
særlig utslag når det gjelder utviklinga av venstrepartias politiske strategier.
Blant enkelte har det likevel blitt reist nye spørsmål av vesentlig betydning.
Krisa og den politiske utviklinga i Hellas ga et viktig bidrag til det. Der ble
det i utgangspunktet venstreorienterte partiet Syriza hindra i å iverksette sitt
politiske program da det vant regjeringsmakt i januar 2015, men lot seg
snarere mer eller mindre tvangsmessig bli satt under administrasjon av EU –
eller, som mange kritikere konstaterer, Syriza-regjeringa kapitulerte overfor
EU. En kapitulasjon som for øvrig forsvares politisk, ikke bare av representanter for Syriza sjøl, men også av representanter fra andre venstrepartier – og
innen transform!Europa1.
Dette førte til at spørsmålet om EU i det hele tatt kan reformeres innafra
ble reist både blant kritikere innad i Syriza og i andre venstreside-miljøer i
Europa.2 De tiltaka EU (eller Troikaen, bestående av EU-kommisjonen, Den
europeiske sentralbanken og Det internasjonale pengefond) iverksatte overfor
de andre sterkt kriseramma landa, Irland, Italia, Portugal og Spania, aktualiserte ytterligere dette spørsmålet. Skal utmelding fra ØMU (EUs økonomiske
og monetære union – og dermed altså euroen) og eventuelt også fra EU være
aktuelle redskaper i venstrepartias politiske verktøykasse, eller er erobring og
reformering av EU innafra måten å skape «et sosialt Europa» på?
Svaret på slike spørsmål vil selvfølgelig være helt avgjørende for hvilken
strategi man utvikler i den politiske kampen i Europa.
Enkelte har tatt til orde for en middelvei mellom reform innafra og
utmelding fra ØMU/EU. Utgangspunktet er hva man kan gjøre dersom
venstresida vinner valg i et medlemsland og vil iverksette en politikk som er i
strid med det nyliberale EUs regelverk og lovgivning. I et slikt tilfelle har
spørsmålet om ulydighet overfor, eller brudd med, EUs traktater blitt reist
som en måte å møte EUs pålegg på. Dette er den såkalte «Plan B», som er
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langt fra gjennomdiskutert – heller ikke blant mange av dem som løselig
slutter seg til strategien.
Selv om spørsmålene er reist, ser det altså ut til å være en mangel på så
vel evne som vilje til å ta denne diskusjonen i flere av de store venstrepartiene. Forholdet til EU har dermed på mange måter blitt elefanten i
rommet for mange venstrepartier, og det innbefatter også en diskusjon av
erfaringene med Syriza-regjering i Hellas, som det ser ut til å være vanskelig
å få opp på dagsordenen i europeiske venstre-fora. Underliggende finner vi
ulike måter å forstå EUs rolle og karakter på, og ikke minst hvordan disse har
utvikla seg over tid. Uenighetene oppstår altså allerede på analyseplanet, selv
om de ikke gis noe eksplisitt uttrykk.
Europas kaotiske venstre
Venstrekreftene i Europa er svake – både kvantitativt og kvalitativt. De er
prega av de siste tiåras politiske og ideologiske krise, og de har ikke klart å
bli noen ledende kraft mot krise, omfordeling og voksende fattigdom og
forskjeller. Det er først og fremst ytre høyre som klarer å vokse på økende
uro og misnøye i befolkninga. I de nasjonale valg som ble gjennomført i EUmedlemsland i 2017/2018, klarte høyreradikale partier mer enn å fordoble sitt
stemmetall, fra10,3 til 22,1 millioner. I samme periode sto venstrepartia
nesten på stedet hvil, med en liten økning fra 9,4 til 10,7 millioner stemmer. 3
Ved EUs parlamentsvalg i mai 2019 gikk venstrepartia til og med klart
tilbake fra en allerede beskjeden representasjon, mens ytre høyre altså igjen
gikk fram.
I løpet av de siste åra har det skjedd ei rekke omkalfatringer innen
venstresida. I Italia er det knapt nok noe igjen av de organiserte venstrekreftene. De har mer eller mindre utsletta seg sjøl gjennom sin politiske
manøvrering. I Frankrike er det motstridende tendenser. Parti de Gauche
(Venstrepartiet) og senere Front de Gauche (Venstrefronten, der også Kommunistpartiet med flere inngikk) – med Jean-Luc Mélenchon som sentral
aktør – er avvikla, mens La France Insoumise (FI – Ukuelige Frankrike) har
tatt over initiativet. De hadde suksess med Mélenchon som kandidat ved
presidentvalget i 2017 (nær 20% i første valgomgang), men klarte ikke å
mobilisere mer enn 6,3% i Europavalget 2019. Det tradisjonelle, og historisk
sterke, Kommunistpartiet er på sitt laveste noen gang med kun 2,5% ved siste
EU-valg, og dermed ute av Europaparlamentet for første gang sia 1979.
Tyske Die Linke (Venstre) hadde et dårlig EU-valg forrige gang, mista
ytterligere en fjerdedel av sin oppslutning denne gangen og endte på 5,5%.
I Norden er det en liten framgang, men ingen store endringer. I ØstEuropa er det langt mellom venstrepartia, og kun Tsjekkia ved sitt tradisjonelle kommunistparti klarte å bli representert i Europa-parlamentet derfra
ved valget i 2019. I Slovenia gjorde et nytt venstreparti, Levica (Venstre), det
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godt under siste parlamentsvalg hjemme, men falt igjennom i EU-valget. I
Belgia gjorde et omdanna, tidligere maoistisk, nå marxistisk, parti, Parti du
Travail de Belgique (Det belgiske arbeiderpartiet) et godt valg (14,5% i den
fransktalende delen av Belgia) med en klar klasseorientering og et radikalt
program. I Hellas har Syriza fortsatt en tallmessig oppslutning høyere enn
vanlig på europeisk venstreside (vel 23% ved siste EU-valg), sjøl om de har
gått tilbake (fra 36% ved det nasjonale parlamentsvalget i 2015) – i tillegg til
at deres rolle som lojal eksekutør av Troikaens brutale nedskjæringspolitikk
har skapt store problemer på venstresida i Hellas så vel som i Europa.
I Europaparlamentet har venstrepartia samla seg i gruppa GUE/NGL
(European United Left/Nordic Green Left), som fram til Europa-valget i mai
2019 besto av 52 representanter. Etter valget er dette redusert til 41. Hele 8
av de 52 representantene var registrert som såkalt «uavhengige», noe som
illustrerer noe av den eksisterende turbulensen på venstresida i Europapolitikken – med partier som splittes, som forsvinner eller der representanter
melder seg ut.
Tre konkurrerende venstretendenser
De europeiske venstrepartia utgjør ellers ei kaotisk forsamling som er splitta i
ulike tendenser, som ikke alltid er lett å forstå. Enkelte avviser at de er partier
i tradisjonell forstand, eventuelt også «verken høyre eller venstre».
Marxismens grunnleggende motsetning mellom arbeid og kapital erstattes
gjerne av enkle forestillinger om «folket mot eliten» eller «de 99% mot den
1% på toppen». Det inngås nye allianser på kryss og tvers, og politikk
justeres tidvis, også mer eller mindre opportunistisk, for å få disse alliansene
til å gå ihop. Samtidig foregår det åpenbart også en kamp om hegemoniet på
venstresida i Europa gjennom de ulike initiativene til allianser, og enkelte
partier slutter seg uproblematisk til flere av dem. Forholdet til EU utgjør, mer
eller mindre uttrykt, et vesentlig element i den interne tautrekkinga som for
tida foregår mellom tre ulike grupperinger av venstrepartier, og posisjoner
endres raskt.
Ei rekke av venstrepartia (26 i tallet) er medlem av European Left (EL –
Det europeiske venstrepartiet), som ble stifta i 2004 og har status som partigruppering i forhold til EU-systemet. Organisasjonen er vel mer å regne som
et nettverk eller koordineringsorgan enn et gjennomorganisert parti. Flere av
venstrepartia er ikke medlem av EL, slike som Det portugisiske kommunistparti, Podemos, PTB, Det nederlandske sosialistpartiet, det svenske Vänsterpartiet og Sinn Fein. På den andre sia er det en rekke av medlemspartiene i
EL som ikke er representert i Europa-parlamentet. I Norden er Kommunistpartiet og Venstreforbundet i Finland, samt Enhedslisten i Danmark med i
EL. Merk at det danske Socialistisk Folkeparti (SF) ikke er med i GUE/NGL,
men i gruppa for de grønne i EU-parlamentet. I tillegg til EL finnes det to
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andre organisasjoner som arbeider for å bygge konkurrerende nettverk eller
allianser blant venstrepartia i Europa, DiEM25 og Mélenchons FI.
Mélenchon bygger allianse blant annet fordi han ikke er fornøyd med EL
og vil ha en skarpere profil. Han tok i sin tid Parti de Gauche ut av EL på
bakgrunn av en konflikt med Det franske kommunistpartiet, og FI har ikke
slutta seg til EL. Forut for årets europavalg arbeidde han aktivt for å bygge ei
alternativ gruppe eller allianse omkring politikken overfor EU. Første skritt
ble tatt i Lisboa, da FI hadde felles møte med Bloco de Esquerda («Venstreblokken» – Portugal) og Podemos (Spania) og lanserte 12. april 2018 ei felles
erklæring kalt «Lisbon declaration for a citizens’ revolution in Europe» og
med tittelen «Now the People!» (Nå, folket!). 4 Senere slutta venstreparti i
Danmark, Sverige og Finland seg til denne Lisboa-erklæringa. I alliansebyggingas tegn dro Mélenchon også til Hellas for å ta del i lanseringen av det
nye politiske partiet, Popular Unity, der den tidligere Syriza-representanten
og parlaments-presidenten, Zoé Konstantopoulou, er en av de drivende
aktørene. Videre hadde han møte og felles utspill med Die Linke i Tyskland
og dyrka kontaktene med de små venstrepartia Sinistra Italiana og Levica.
Det sies at Mélenchons mål ved EU-valget i 2019 var å få tilstrekkelig
representasjon til å danne ei egen venstregruppe i EU-parlamentet, ved sia av,
eller i konkurranse med GUE/NGL. Ettersom det kreves minst 25 parlamentsmedlemmer fra minst 7 land for å kunne danne ei gruppe i EU-parlamentet, oppnådde imidlertid ikke Mélenchon med alliansepartnere dette. De
fortsetter derfor innen GUE/NGL, og etter interne forhandlinger har FI og
Die Linke blitt valgt til å fylle et delt presidentskap i gruppa. De tar dermed
over etter Die Linkes Gabi Zimmer, som har vært gruppas president siden
2012.
Den tredje alliansebygger, Varoufakis5, med sin europeiske organisasjon
DiEM25, bygde allianser med sikte på Europa-valget i 2019 under navnet
«European Spring» (Europeisk vår). Sentralt i programmet sto prosjektet «A
New Deal for Europe»6, inspirert av Roosevelts reformprogram for USA på
1930-tallet. DiEM25, som definerer seg verken som parti eller ser på seg sjøl
i en høyre-venstre dimensjon, søkte å bygge allianser med ulike organisasjoner fra et breiere politisk spekter enn de to andre, ofte med små organisasjoner.
Dette avspeiler nok at det er en del skepsis til Varoufakis blant de større,
tradisjonelle venstrepartia. Det skapte også litt irritasjon innad i Die Linke at
Varoufakis sjøl stilte som kandidat til EU-valget i Tyskland – for øvrig uten å
bli valgt. Blant alliansepartnerne finner vi franske Benoît Hamons
Générations.s, polske Razem, tyske Demokratie in Bewegung, italienske
Democrazia Autonoma og Sinistra Italiana (som DiEM25 stilte felles liste
med), portugisiske Livre, danske Alternativet, tsjekkiske Piratpartiet og
andre. I Hellas dannet DiEM25 sitt eget nye parti, MeRA25 (European
Realist Disobedience Front), nok et parti blant mange som er etablert av
utbrytere fra Syriza. Varoufakis ble sjøl generalsekretær, for å konkurrere
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med Tsipras og Syriza, som Varoufakis røk helt uklar med etter kapitulasjonen for Troikaen. Det er som vi forstår et ganske åpent og fleksibelt alternativ,
som ikke klarte å erobre noen plasser i Europaparlamentet ved valgene 2019.
Ved det nasjonale valget i Hellas kort tid etterpå, derimot, vant den greske
avdelingen 10 seter i parlamentet, inkludert et sete til Varoufakis.
Bonapartistiske trekk
Ellers er det verdt å merke seg de tendensene vi ser til en slags politisk
bonapartisme som vokser fram både til høyre og til venstre i politikken, altså
tendenser til at enkeltpersoner bryter ut og bygger partiorganisasjoner eller
bevegelser med sikte på sjøl å vinne politiske posisjoner ved valg. Emmanuel
Macrons etablering av sin egen politiske bevegelse La République En
Marche! (Republikken Framover!) kun et år før han ble valgt til president i
Frankrike i 2017 er nok det klareste og (for ham) mest vellykka eksemplet på
denne praksisen. På venstresida kan langt på veg både Varoufakis’ DiEM25
og Mélenchons FI sies å ha klare bonapartistiske trekk, med organisasjoner
som er løselig bygd opp, mangler demokratiske strukturer, bygger på
elektronisk kommunikasjon, satser først og fremst på mediestrategier og har
ubestridelige ledere. Podemos er nok også mer kontrollert av den klikken av
akademikere ved Universitetet i Madrid som i sin tid starta partiet, enn det
lederne sjøl er villige til å erkjenne. Med den avdemokratiseringa av Syriza
som etter hvert skjedde under Tsipras’ ledelse, har også dette partiet utviklet
tendenser i samme retning, sjøl om det har ei mer tradisjonell partioppbygging. Benoît Hamon med sin organisasjon Générations.s har lignende
tendenser. Hamon var det franske Sosialistpartiets presidentkandidat i 2017.
Det er interessant å merke seg at både Mélenchon, Hamon og Macron, som
alle var presidentkandidater ved valget i 2017, har sin bakgrunn i det franske
Sosialistpartiet (Hamon brøt ut og dannet sitt eget parti først etter dette
valget, som altså Macron vant).
Skjerpa kritikk av EUs politikk
Så vel sosialdemokratiet som en samla europeisk fagbevegelse har konsekvent framstått som varme støttespillere til EU, sjøl om sider ved EUs
politikk tidvis har vært kritisert. Det meste av den europeiske venstresida har
imidlertid skjerpa sin kritikk av EU gjennom de siste åra. I mange land,
særlig i Skandinavia, men også for eksempel i Frankrike (med kommunistpartiet), kjempa venstrepartia mot medlemskap da spørsmålet om dette i si tid
var oppe til avgjørelse. Da de tapte den kampen, reiste de krav om utmelding
både i Danmark og Sverige. Etter hvert som åra med medlemskap har gått,
har imidlertid kravet om utmelding blitt ikke bare dempa, men også lagt helt
vekk. Nå er det endt opp med at dansk SF har blitt ja til EU-parti, Vänsterpartiet i Sverige har nylig strøket sitt krav om utmelding (se mer om det
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lenger ned i artikkelen), mens også Enhetslisten nå har dempa sin «ut av
EU»-profil (samt fått valgt inn en representant i EU-parlamentet som er
tilhenger av dansk medlemskap). I Norge, der motstanderne vant kampen om
EU-medlemskap, fastholder forståelig nok nei-partia (SP, SV og Rødt) sin
motstand. En overveldende del av velgerne mener det samme.
Hva er det så som gjør at forholdet til EU har blitt så problematisk og
nærmest unevnelig for mange venstrepartier i Europa? Historisk har to
forhold spilt en sentral rolle. For det første det ideologiske narrativet som
ledsaga etableringa av EU (eller EEC, som det het den gangen), og som besto
av to viktige målsettinger: EU skulle bidra til å skape fred og det skulle sikre
sosialt framskritt for Europas folk. Etter to ødeleggende verdenskriger, som
begge ble utløst mellom europeiske nasjonalstater, skulle EU, gjennom økt
økonomisk integrasjon, legge grunnlaget for varig fred i Europa. Så godt som
hele det politiske spekteret, fra høyre til venstre, har støtta og støtter disse
intensjonene. Dette var selvfølgelig attraktive målsettinger for et krigstrøtt
folk, som i tillegg, gjennom sterke partier og fagorganisasjoner, allerede
opplevde at sosiale framskritt sto på agendaen.
Den andre historiske begivenheten som har satt spor, var erfaringene fra
François Mitterands regjeringsperiode i Frankrike (1981-95). Han starta opp
med et radikalt, venstresosialdemokratisk program, som inneholdt omfattende nasjonaliseringer, økonomisk omfordeling og sterkere politisk
styring på en rekke områder. Dette skulle være starten på bygginga av et
sosialistisk Europa. Etter knapt to år ble imidlertid Mitterands reformprosjekt
lagt på is. Årsakene til havariet, samt mulighetene for å føre en annen
politikk, er omdiskutert. Også her var imidlertid krav fra Det europeiske
fellesskap (EF, nå EU) med i bildet, ettersom Frankrike allerede hadde
forplikta seg til å være med i Det europeiske valutasystem. Da, som nå, satte
dette grenser for hvilken politikk som kunne føres. Mitterand bøyde av for
EFs krav, og dermed ble dette det siste sosialdemokratiske forsøk på å
gjennomføre et omfattende reformprogram i sosialistisk retning i Europa
(med et mulig unntak for den senere mislykka innføringa av «löntagarfond» i
Sverige på 1980-tallet). Basert på sine erfaringer konkluderte Mitterand,
sammen med sin finansminister Jacques Delors, med at framtida for en
sosialistisk/sosialdemokratisk (keynesiansk) politikk måtte knyttes opp til
EECs utvikling, heller enn til nasjonalstatene. Dermed ble de franske
sosialistene, og etter hvert sosialdemokratiene i Europa, sin politikk å arbeide
for økt økonomisk integrasjon i Europa. Men som samfunnsforskeren Martin
Höpner ved Max Planck Instituttet i Køln sier, «det er en myte å påstå […] at
‘mer Europa’ vil bringe oss nærmere et sosialt Europa.»7
EU har med sine to pilarer, et fredsprosjekt og bygginga av «et sosialt
Europa», fungert som et dominerende narrativ helt fram til våre dager. Etter
hvert begynte imidlertid flere, både franske sosialister og andre, å stille
spørsmålstegn ved dette prosjektet. De opplevde at økonomiene ble integrert
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– og avregulert, men at lite skjedde i form av framskritt innen det de kalte for
«den sosiale pilaren». Mens det uttrykte målet var å tøyle markedskreftene
gjennom økt politisk styring og regulering på europeisk nivå, var utviklinga
på bakken prega av at markedskreftene fikk stadig større armslag, mens den
sosiale dimensjonen var det lite å se til – anna enn noen uforpliktende
formuleringer her og der.
Hvordan man så lett kunne tro at en overstatlig konstruksjon som EEC –
med de fire friheter (fri bevegelse av kapital, varer, tjenester og personer)
som bærende elementer i sin stiftelses-traktat (Romatraktaten av 1958), og
med en total mangel på demokratiske strukturer – kunne gjøres til et redskap
for «et sosialt Europa», er et åpent spørsmål. Hvordan den troen kan opprettholdes også etter vedtakene av Enhetsakten (som etablerte EUs indre marked
i 1986), Maastrichtavtalen (av 1992 som medførte ytterligere integrasjon og
opprettelse av EU), Lisboa-traktaten (av 2007 – en lett sminket versjon av
den grunnloven som i 2005 ble avvist i folkeavstemninger både i Frankrike
og i Nederland), samt kilovis med andre nyliberale lovtekster, avtaler og
traktater, er mer av et mysterium.
Det som er klart, er at kritikken av EU, EUs institusjoner og EUs politikk
har økt sterkt de siste åra innen venstrepartia i Europa (også blant andre, ikke
minst høyrepopulistiske og høyreekstreme partier, men det er ikke tema her).
To utviklingstrekk er viktige for å kunne forstå denne økte kritikken. Det ene
er EUs og EU-politikkens utvikling i kjølvannet av finanskrisa i 2008 og den
påfølgende eurokrisa i 2009. Det andre er EUs rolle i å nedkjempe den
venstreorienterte Syriza-regjeringa i Hellas etter valget i 2015.
For å redde finansmarkedene, og kanskje også kapitalismen, fra den djupe
finans- og eurokrisa, pøste regjeringene og EU penger inn i de private
bankene for å redde dem fra bankerott. Dette førte til store budsjettunderskudd og ei massiv økning av statsgjelda i mange medlemsland. Med
Stabilitets- og vekstpakten i handa krevde så EU gjenoppretting av den
økonomiske balansen, noe som førte til massive nedskjæringer i offentlige
budsjetter, store kutt i lønninger i offentlig sektor, eksplosiv økning av
arbeidsløsheten og til omfattende angrep på faglige rettigheter, pensjoner og
arbeidsvilkår (det som blir kalt intern devaluering, i en situasjon der eurolanda ikke lenger hadde mulighet til å devaluere sin valuta). Her var ikke EUs
sosiale pilar lenger bare satt til side nok en gang. Det sosiale Europa var satt
under massive angrep – og kritikken fra venstresida og misnøyen fra
befolkninga vokste.
Troikaens opptreden overfor Syriza-regjeringa førte til ytterligere kritikk
fra venstre. At Den europeiske sentralbanken brutalt benytta sitt monopol til å
stanse tilførselen av likvider til landets banker, for slik å tvinge regjeringa i
kne, viste mer enn mange argumenter hvor makta ligger, hvor brutalt den kan
opptre – og hvor maktesløst et enkelt (og lite) medlemsland kan bli, når det
blir møtt med en slik overmakt. At Tsipras-regjeringa åpenbart verken hadde
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evne eller vilje – eller hadde gjort noen forberedelser – til å konfrontere
denne makta med det eneste redskapet de kunne bruke i en slik situasjon,
utmelding av ØMU (og dermed fra euroen), førte til dens kapitulasjon.
Kan EU reformeres innafra?
Den brutale nedskjæringspolitikken ble altså møtt med økende kritikk fra
venstrepartia. Den umiddelbare reaksjonen fra mange var at EU må
forandres, og det må skje gjennom kamp fra ei samla venstreside i Europa.
Parallelt med dette begynte imidlertid nye motsetninger å utvikle seg. Fra
enkelte personer og partier på venstresida ble det satt fokus på spørsmålet:
Kan EU reformeres innafra? Hva skjer om venstresida vinner valg i vårt land,
og vi nektes å gjennomføre den politikken vi gikk til valg på? Syrizaregjeringas kapitulasjon overfor EU/Troikaen bidro sjølsagt sterkt til denne
diskusjonen, der utmelding av ØMU (euroen) eller til og med EU (Grexit),
ble brakt på banen som en mulig strategi.
Yanis Varoufakis har vært en sterk talsperson for å reformere EU innafra.
Etter sitt brudd med Syriza og Tsipras tok han initiativ til å danne organisasjonen Democracy in Europe Movement 2025 – DiEM25. Stiftelsesdokumentet reiste følgende tre krav overfor EU, som et eksempel på hvilke
reformer man ønsker å vinne fram med i den interne kampen:
1) Det må umiddelbart innføres full åpenhet omkring arbeidet i alle sentrale
institusjoner.
2) Innen ett år må ansvaret for offentlig gjeld, banksektoren, investeringer,
innvandring og fordelingspolitikk føres tilbake til de nasjonale parlamenta. Det skal skje gjennom de eksisterende institusjonene ved «kreativ
tolking» av pakter og traktater.
3) Innen to år må det etableres en konstitusjonell forsamling med oppgave å
omdanne Europa til et fullverdig demokrati med et suverent parlament
som respekterer nasjonalt sjølstyre og som deler makta med nasjonale
parlamenter, regionale og lokale folkevalgte forsamlinger – innført innen
2025.8
I et intervju med magasinet Jacobin sier Varoufakis dette om sin og DiEM25s
mål om å endre EU innafra på denne måten:
«Vår plikt er å demonstrere for europeerne at det er fullt mulig (selvfølgelig ikke lett) å overta EU-institusjonene, omarbeide deres politikk og
praksis med deres syn på hva Europa skal være, og begynne debatten på
grasrotnivå om hva slags demokratisk europeisk union vi vil ha.»9
Intet mindre enn det! Det må vel erkjennes at dette høres vel luftig, eller skal
vi si naivt, ut, særlig når det følges verken av analyser av maktstrukturer
innen EU eller av utviklete strategier for hvordan dette skal kunne kjempes
gjennom i praksis – og av hvem.
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Kampen omkring britisk utmelding av EU (Brexit, som vi skal se nærmere på
nedafor) virka inn på denne debatten på en annen måte enn Grexit, først og
fremst fordi Brexit ikke var initiert fra venstre, og fordi krefter på ytre høyre
fløy dominerte kampanjen. Enkelte på venstresida har imidlertid en prinsipiell, ideologisk avvisning av en strategi for utmelding av EU. De oppfatter
EU, og til og med ØMU, som bærer av ei historisk progressiv utvikling som
har overvunnet nasjonalstaten og burde forsvares. Å trekke seg fra ØMU,
eller melde seg ut av EU, ses i denne sammenhengen ikke bare som hensiktsløs, men også som et farlig trekk i retning av å alliere seg med ytre høyres
nasjonalistiske og autoritære krefter. EU må forsvares i internasjonalismens
navn, samtidig som dens nyliberale politikk må motarbeides, heter det. EU
ses altså på som arenaen denne politiske maktkampen skal utkjempes innafor.
De sterkeste tilhengerne av disse ideene er sosialdemokrater, men tankene
kan gjenfinnes også i store deler av venstresida.
Costas Lapavitsas, professor i økonomi ved Universitetet i London, som
ble valgt inn i det greske parlamentet på Syrizas liste i januar 2015, men som
brøt med partiet og Tsipras etter deres kapitulasjon overfor Troikaen, har
kasta seg sterkt inn i denne debatten. Til dem som ser på EU som et
internasjonaliseringsprosjekt som må støttes, hevder han:
«Dette er venstresidas problem i Europa i dag. Deres oppfatning av EU
som bærer av ei progressiv utvikling hindrer dem fra å være radikale, og
integrerer dem snarere i den europeisk kapitalismens nyliberale strukturer.
Venstresida har i økende grad distansert seg fra sine historiske røtter,
arbeiderne og de fattige i Europa, som naturlig nok har søkt politisk
uttrykk andre steder. (...) Det politiske vakuumet venstresida på denne
måten har skapt, har jevnt og trutt blitt fylt av noen av de verste politiske
kreftene i europeisk historie, inkludert det ekstreme høyre.»10
Så vel Lapavitsas som andre på venstresida har snarere begynt å se på EU
som et hinder mot å gjennomføre et progressivt, venstreorientert program,
ikke minst på bakgrunn av de greske erfaringene. De påpeker at så vel EU
som ØMU har omfattende strukturelle og institusjonelle barrierer mot en
annen politikk. Sjøl skisserte jeg i en artikkel i et tidligere nummer av
Vardøger seks slike barrierer. Det var:
- Demokratisk underskudd (som har økt snarere enn å bli mindre de siste
åra).
- Grunnlovfesta markedsliberalisme (som gjør sosialisme og keynesianisme
ulovlige i EU).
- Irreversible beslutninger (der det kreves 100% enighet for å endre en
traktat).
- Euroen som tvangstrøye (med en sentralbank utenfor demokratisk
kontroll).
- Ujevn utvikling mellom medlemslanda (som vanskeliggjør koordinert
motstand).
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EU-domstolens utvida rolle (med Laval-kvartetten som illustrerende
eksempel).11
- Og vi kan nå tilføye: Et omfattende system av økonomiske sanksjoner ved
traktatbrudd.
Lapavitsas er også klar i sin konklusjon når det gjelder muligheten til å
reformere EU innafra:
«EU og ØMU befinner seg utafor venstrekreftenes mulighet til reform,
sannsynligvis også utafor muligheten til omfattende strukturreformer i det
hele tatt. Stilt overfor EUs tendens til fragmentering og framveksten av
stadig mer autoritære høyrekrefter, må venstresida utvikle en politikk som
kan bidra til å endre maktbalansen mellom arbeid og kapital, styrke
demokratiet, gjenvinne suverenitet og reise et sosialistisk perspektiv for
Europa. For at det skal bli en politisk realitet, må venstresida gjenvinne
sin historiske radikalisme og avvise mekanismene i ØMU og EU, også
om det vil føre til utmelding.»12
Plan B – Bryt med traktatene
Kamp for å reformere, for ikke å si revolusjonere, EU innafra er altså den ene
posisjonen som nok den største delen av venstresida fortsatt, i alle fall i
praksis, holder fast på som vegen å gå for å skape et anna Europa. Den andre
posisjonen har etter hvert samla seg omkring noe som blir kalt «Plan B». Det
er ulike versjoner og vurderinger av denne strategien, og den har nok variert
noe både i form og innhold sia ideen ble lansert. Kjernen i forslaga springer
altså ut av erfaringene fra Syrizas nederlag i Hellas – med sikte på å hindre at
noe slikt kan skje igjen, eller for å si det med mottoet til portugisiske
«Venstreblokken»: Ingen flere offer for Euroen!
Initiativtaker til Plan B var altså den for tida ledende figuren på venstresida i fransk politikk, Jean-Luc Mélenchon, nåværende leder av partiet eller
bevegelsen La France Insoumise. Mélenchon stilte som venstresidas
presidentkandidat ved valget i 2017 – med et radikalt program som neppe
ville bli møtt med noen entusiasme fra Brussel. Plan B, slik han initierte den,
hadde to hovedelementer. For det første utvikling av klare handlingsalternativ
overfor EUs institusjoner i tilfelle det skulle lykkes å vinne regjeringsmakt i
Frankrike. For det andre bygging av en europeisk allianse av partier,
bevegelser og økonomer som kunne utvikle en felles strategi for å konfrontere EU-institusjonene – en strategi som forente forhandlinger med ulydighet i
form av brudd med ØMU (altså euroen), ensidig uttrekning fra traktater osv.
Den første Plan B-konferansen ble arrangert i Paris i januar 2016 etter
initiativ fra nettopp Mélenchon, sammen med Zoé Konstantopoulou, Yanis
Varoufakis, Stefano Fassina, tidligere italiensk finansminister, Oskar
Lafontaine, tidligere finansminister i sosialdemokratisk regjering i Tyskland
og senere leder av Die Linke, enkelte akademikere og representanter fra
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andre venstrepartier og bevegelser. Senere er det arrangert Plan Bkonferanser i Madrid (februar 2016), København (november 2016), Roma
(mars 2017), Lisboa (oktober 2017) og Stockholm (april 2019). Varoufakis
trakk seg ut etter første møte, da han i stedet starta sin egen, flernasjonale
organisasjon DiEM25 – med mål å reformere EU innafra. Plan B har operert
som et litt løst og fleksibelt nettverk av organisasjoner – med høyst ulik
deltakelse fra gang til gang. I begynnelsen var det en blanding av deltakere
fra venstrepartier, fagbevegelse, sosiale bevegelser og andre interesserte
organisasjoner. Etter hvert har det imidlertid snevra seg inn til å bli et
nettverk for venstrepartier som ønsker å støtte initiativer i retning Plan B.
Sjølve initiativet er ikke særlig godt utvikla politisk og strategisk. Det
hersker fortsatt uklarheter omkring hvordan det skal forstås, og – ikke minst
– hvordan det eventuelt skal iverksettes hvis den politiske situasjonen gjør
det mulig/nødvendig. Følgende punkter, sjøl om de ikke er uttømmende, og
sjøl om det sannsynligvis eksisterer ulike oppfatninger om enkeltelementer,
gir forhåpentligvis et inntrykk av hva Plan B dreier seg om:
- Planen fokuserer på hva som kan og bør gjøres i en situasjon der venstresida har vunnet regjeringsmakt i et eller flere medlemsland. Utgangspunktet er at slike regjeringer ønsker å gjennomføre en politikk som på
viktige områder er i strid med EUs politikk og regelverk (f.eks. underskuddsbudsjettering med sikte på å skape økt økonomisk aktivitet og flere
arbeidsplasser – altså et tradisjonelt keynesiansk økonomisk virkemiddel,
som per i dag vil være i strid med EUs traktater – for ikke å snakke om
mer omfattende økonomiske reformer i sosialistisk retning).
- Plan B er ment å bli iverksatt dersom Plan A ikke fører fram. Sistnevnte
er betegnelsen på forhandlinger med EU-institusjonene med sikte på få
enighet om hvilken politikk som kan føres, men innafor rammen av EUs
traktater og lover. Syriza-regjeringa i Hellas aksepterte eksempelvis disse
begrensningene i sine forhandlinger med Troikaen, som altså endte med
regjeringas kapitulasjon.
- Iverksettelse av Plan B betyr at den eller de aktuelle (venstre)regjeringer
ikke aksepterer begrensningene EU setter, men åpent og bevisst går inn
for å bryte de aktuelle traktatene med sikte på å gjennomføre de økonomiske og politiske reformene nasjonalt som de har gått til valg på, samtidig
som det mobiliseres på europeisk plan til støtte for en slik framgangsmåte.
Uklarheter i Plan B
Ettersom strategien ikke er utvikla særlig lenger enn dette, melder det seg en
rekke spørsmål som ikke er avklart, og/eller som det gis uklare svar på. I
enkelte sammenhenger kan man få inntrykk av at Plan B først og fremst er
ment å være et skremmeskudd, en trussel, eller et taktisk innspill i Plan Aforhandlinger. Enkelte uttalelser også fra Mélenchons side kan tolkes i den
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retningen. Det er mulig han mener at Frankrike er stort og viktig nok til å
kunne presse gjennom endringer ved å true med slike tiltak. I så fall er det vel
høyst mulig at han undervurderer motstanden, hvilke enorme økonomiske og
politiske krefter ei venstreregjering – også i Frankrike – vil bli møtt med.
Kapitalkreftene har vunnet enorme posisjoner og makt gjennom flere tiår
med nyliberal offensiv og etablering av en i økende grad autoritær, overnasjonal, nyliberal statsdannelse gjennom EU. Disse kreftene er neppe villige
til å gi fra seg noe av dette uten sverdslag.
Mangelen på ei analytisk og strategisk vurdering av disse maktforholda
utgjør en svakhet ved Plan B, som blir nødt til å ta innover seg muligheten for
full konfrontasjon med EU, dersom en slik strategi skulle bli satt i verk.
Regjeringer som velger å gå til et slikt skritt, må nok derfor være forberedt på
at medlemskap så vel i ØMU (euroen) som i sjølve EU kan komme på
dagsordenen. Ikke minst ettersom EU i kjølvannet av finans-/eurokrisa har
gjennomført en enorm supplering av sine traktater og skjerpa kravene til
medlemsstatene – inkludert med omfattende sanksjoner ved eventuelle brudd.
Derfor må nok Plan B-strategien gjøres mer konkret og offensiv, og til et
dominerende perspektiv, dersom den skal kunne spille noen sentral rolle i den
politiske kampen. Foreløpig er strategien også for lite kjent blant folk til at
den kan få noe omfattende gjennomslag.
Utvanning eller utdyping av Plan B?
Det erkjente nok Mélenchon sjøl under president-valgkampen i Frankrike i
2017, der han gjorde et overraskende godt valg. Etter hvert som han nærma
seg 20% på meningsmålingene (han oppnådde 19,6 prosent og mangla slik
bare 1,7% på å gå videre til andre valgomgang), var en økende andel av dem
som ville støtte ham, tilhengere av både euroen og fransk medlemskap i EU.
Da modererte Mélenchon sin anti-EU-posisjon i retning av å understreke at
EU måtte endres, mens Plan B, og særlig mulighetene for å forlate euroen,
ble framstilt som absolutt siste alternativ – etter at alle andre muligheter
hadde mislyktes.
Konklusjonen i det programmet FI la fram forut for EU-valget i 2019 var
likevel ganske klar på dette området:
«FI og dets europeiske alliansepartnere utgjør opposisjonen til status quo i
EU. I alle våre medlemsland bringer vi med oss det samme budskap, et
Europa for folket, for harmoni og samarbeid, mot et Europa for
finanskapitalen og konkurranse! […] Det er nødvendig å forlate de
europeiske traktater […] vi foreslår med vårt program en klar og
demokratisk strategi, med en Plan A og en Plan B. […] Vi forplikter oss
til å bygge en europeisk bevegelse for dette formål.
- Forsvar folkesuvereniteten og retten til å bryte med europeiske
reguleringer.
- Bekjemp europeiske traktater og deres gjennomføring.»13
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Forslagene til en Plan B, der de har blitt diskutert seriøst, har bidratt til å
blottstille og klargjøre strukturelle barrierer og motsetninger innen EU. Den
brutale nedkjempinga av Syriza-regjeringa har dessuten bidratt til at et
overraskende antall venstrepartier nå tenderer i retning av å gi støtte til en
Plan B-strategi. For svært mange av disse partiene framstår nok likevel dette
som fjerne tankemodeller uten noen overhengende mulighet for at de kan bli
realisert i deres land, ved at de vinner regjeringsmakt. Sånn sett har kanskje
ikke alle partier helt tatt inn over seg de alvorlige konsekvensene som kan
følge av en slik strategi, eller om den i det hele tatt er viktig.
Dette ble godt illustrert på Plan B-konferansen i Stockholm i april 2019,
der representanter så vel fra det lille polske venstrepartiet Razem som fra det
britiske Labour framsto som hengivne EU-tilhengere. Sistnevnte, så vel som
representanten fra irske Sinn Fein, var dessuten sterke motstandere av Brexit,
den irske representanten først og fremst på grunn av problema knytta til
grensa mellom Irland og Nord-Irland. Konferansen diskuterte flere av de
politiske utfordringene i Europa i dag, men sjølve Plan B-strategien var
paradoksalt nok ikke noe dominerende tema på dagsordenen, selv om
kritikken av nyliberalismen i EU var omfattende. 14 Sånn sett var det kanskje
illustrerende for situasjonen at det svenske Vänsterpartiet var medarrangør av
Plan B-konferansen omtrent på samme tid som de vedtok å gå bort fra sitt
tidligere programfesta krav om at Sverige skal gå ut av EU, og snarere
arbeide for «et bedre EU».
Lapavitsas trekker motsatte konklusjoner i sin oppsummering av Syrizas
lærdommer:
«Hva må så de europeiske venstrekreftene gjøre? Syrizas lærdommer
kommer vi ikke unna i denne sammenhengen. Dersom venstresida vil stå
for en radikal, antikapitalistisk politikk, samt effektivt konfrontere EUs
nyliberale dampveivals, så må den være forberedt på noen omveltninger.
Det vil oppstå skisma, oppbrudd, omkalfatring av rådende forhold,
dersom Europa skal forandres. […] Et avgjørende skritt i denne retninga
vil være avvisning av ØMU.»15
Ulydighetsstrategi – fra nasjonalstater til byer
Det er ingen tvil om at ulydighet overfor, eller brudd med, EUs traktater kan
bli et viktig og interessant nytt tilskudd til venstresidas politisk/strategiske
verktøykasse i Europa. Noen kaller dette en sivil ulydighetsstrategi, men
ettersom det er regjeringer som skal bryte traktatene, må det vel snarere være
en nasjonalstatlig ulydighet. At ideen har spredt seg til styringsnivåer på
lavere plan, er ei lite kjent, men svært interessant utvikling. Det gjelder et
oppsiktsvekkende samarbeid som de siste åra har vokst fram mellom noe som
kaller seg «De fryktløse byene», og som Dag Seierstad beskriver slik i sin
faste spalte i Klassekampen:
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«Det er byer som vil riste av seg det markedsliberale herredømmet som
har tatt nakketak på samfunnsutviklingen både i stort og i smått den siste
mannsalderen. De ‘fryktløse byene’ mobiliserer til forsvar for offentlige
tjenester, for sosial boligbygging og en økologisk bærekraftig byutvikling
– om nødvendig på tvers av all markedslogikk.
Bevegelsen er særlig aktiv i Spania der den støttes av progressive
byregjeringer i Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza og La Coruña og i
flere andre byer. Utafor Spania er Napoli, Torino og Grenoble blant de
fryktløse byene.
Det felles slagordet er ‘kommunalisme’ (municipalism). De fryktløse
definerer seg som det folkelige alternativet til den nyliberale
verdensordenen som har tvunget markeder og markedskonkurranse inn på
samfunnsområde etter samfunnsområde.»16
De fryktløse byene ser seg som et nødvendig alternativ til de skremmende
høyreekstreme tendensene som vokser fram. I løpet av 2018 spredte faktisk
bevegelsen seg også ut over EU og Europa, til byer som New York og
Valparaíso. På den andre sida endra lokalvalga i Spania i mai 2019
situasjonen noe, blant anna ved at høyresida overtok flertallet i Madrid.
Kanonføde for rasister og nasjonalister?
Mens venstrepartia har skjerpa sin kritikk av EU, og mens noen av dem, mer
eller mindre heilhjerta, støtter at det å bryte EU-traktater kan bli nødvendig i
en situasjon der disse hindrer ei mulig, framtidig venstreregjering i å
gjennomføre sin politikk, så bidrar et anna politisk utviklingstrekk i motsatt
retning. Ei rekke så vel venstrepartier som ledende venstrepolitikere og
aktivister, som i utgangspunktet har vært svært kritiske til EU, har nemlig fått
problemer med sitt kritiske EU-standpunkt på grunn av ytre høyres voksende
EU-fiendtlighet. Særlig ble dette aktualisert under kampen om britisk
utmelding av EU. Mens kampanjen pågikk, før folkeavstemninga den 23.
juni 2016, traff jeg opptil flere aktører på venstresida som normalt ville både
ha drevet kampanje og stemt for britisk utmelding av EU, men som ikke
gjorde det på grunn av at de ikke ville bli «kanonføde for rasister og
nasjonalister». Bakgrunnen var at ytre høyre-partier og -bevegelser i stor grad
leda an i Brexit-kampanjen i Storbritannia, og at det var rikelig med grumsete
argumentasjon både når det gjaldt rasisme og høyre-nasjonalisme.
Denne angsten for å «komme på lag» med ytre høyre i EU-fiendtlighet,
og dermed bidra til å legitimere og styrke høyrepopulisme og høyreekstremisme, er imidlertid et tema som har gått igjen på den europeiske
venstresida også før Brexit-kampanjen. Som deltaker på møter og
konferanser i ulike venstrenettverk og -organisasjoner i Europa gjennom
mange år, både i regi av Alter Summit 17, transform!europa, Rosa Luxemburg
Stiftung18 og ulike venstrepartier og sosiale bevegelser, møtte jeg ofte denne
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frykten for å bli «slått i hartkorn med rasister og nasjonalister». Ofte var det
nok også paret med en tro på at «samling av Europa» i seg sjøl var et
historisk progressivt prosjekt, og at enhver utmelding fra eller oppsplitting av
EU bare ville styrke høyrenasjonalistiske krefter, som historia har vist er en
farlig miks i Europa. Den logiske konklusjonen blir altså at EU må endres
innafra gjennom den sosiale kampen.
Vänsterpartiet og EU-debatten i Sverige
Fortsatt går denne debatten i en del venstrepartier. Det svenske Vänsterpartiet
utgjør et ferskt eksempel i denne sammenhengen. På en EU-valgkonferanse i
februar 2019 vedtok partiet å gå bort fra sitt tidligere programfesta standpunkt om å kreve at Sverige går ut av EU (vedtatt med 41 mot 30 stemmer). I
et intervju angir partileder Jonas Sjöstedt tre grunner for den politiske
endringa.19
For det første har den politiske virkeligheta i stor grad endra seg, ikke
minst på grunn av den akutte klimakrisa, men også på grunn av høyreekstremismens framvekst. For det andre vil ikke Vänsterpartiet «stille seg på
samme side som rasister og nasjonalister», som Sjöstedt uttrykte det – med
henvisning til Brexit-kampanjen. For det tredje har den europeiske venstresida blitt mer EU-kritisk, slik at Vänsterpartiet har fått flere allierte i sitt syn
på EU. Den europeiske venstresida må konfrontere dagens EU og jobbe for et
bedre EU, hevder derfor Sjöstedt. Han mener at partiet får større innflytelse
og blir mer relevante av å fokusere på reform. Han understreker samtidig at
partiet ikke har blitt mindre EU-kritisk.
Det framgår ikke helt klart fra mediedekninga og intervjua med Sjöstedt
om det å stryke kravet om utmelding av EU kun er ei taktisk, tidsbestemt
beslutning ut fra dagens politiske konjunktur, eller om det er ei varig,
prinsipiell, strategisk endring. Forskjellen mellom de to posisjonene er stor,
ettersom de baserer seg på helt ulike vurderinger av muligheten til å endre
EU innafra. Det kan være mange gode grunner til ikke å prioritere en parole
som «Ut av EU!» i dagens situasjon i Sverige. Der spørsmålet aktualiseres og
stilles skarpt, er hvis venstresida vinner valg og kommer i regjeringsposisjon
i et medlemsland, slik det skjedde i Hellas. Da vil ikke «Ut av Euroen!» eller
«Ut av EU!» lenger bare dreie seg om et standpunkt, men om muligheten til
overhodet å få gjennomført den politikken man er valgt på, og dermed om
reelle brudd og opprør – eller politisk kapitulasjon.
Enkelte uttalelser fra Sjöstedt tyder imidlertid på at Vänsterpartiets
endring er av mer prinsipiell, strategisk art. Når han i ovennevnte intervju
utfordres med spørsmål om EU kan reformeres i den retninga han ønsker,
svarer han blant anna:
«– Ja, det er klart at EUs traktater ikke er Bibelen, sier han. – Men man
skal ikke tro at det er enkelt. Det er venstresidens ansvar å utfordre
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høyrepolitikken i EU. […] Den europeiske venstresiden må konfrontere
dagens EU og jobbe for et bedre EU.»20
På den andre sida er Vänsterpartiet med i Plan B-nettverket og har skrevet
under felles opprop i regi av dette (f.eks. i København november 2016),
riktignok ikke ved partiets leder, men ved dets representant i Europaparlamentet, sjøl om lederen også var til stede på konferansen. Partiet sto som
medarrangør av den til nå sist avholdte Plan B-konferansen (Stockholm april
2019). I det nevnte intervjuet i Morgenbladet blir Sjöstedt spurt om det er «en
god strategi å droppe et standpunkt fordi noen man er uenig med deler det?»
Hans svar reiser nye spørsmål:
«– Jeg mener den progressive EU-kritikken som dominerer i Norden må
dra en krystallklar grense mot nasjonalisme og rasisme. Vi er ikke på
samme side som Ukip. Ikke på samme side som rasister som kritiserer
EU. Vi har en avgrunn som skiller oss. Det må være helt klart.»21
Denne politiske logikken er det ikke heilt enkelt å forstå. Dersom det er «en
avgrunn» som skiller Vänsterpartiets kritikk av EU fra rasistenes og nasjonalistenes kritikk, hva er da problemet? Hvorfor trenger da Vänsterpartiet å
legge om deler av EU-politikken sin for ikke å bli «slått i hartkorn med
rasister og nasjonalister»? Vil det ikke da snarere være viktig at Vänsterpartiet, eller venstresida som sådan, fremmer sin vel begrunna kritikk av EU
og dets politikk, også om det skulle medføre et brudd med EU hvis det er
nødvendig for å føre en annen politikk?
Labour og EU-striden i Storbritannia
At Brexit-kampanjen ble dominert av en nasjonalistisk og fremmedfiendtlig
agenda, som Sjöstedt påpeker, gir vel snarere et grunnlag for å kritisere
venstresida, både i Labour, i Momentum og i fagbevegelsen, for at de svikta
sin oppgave, for at de ikke framførte sin egen kritikk, som altså skulle
befinne seg på den andre sida av avgrunnen i forhold til ytre høyre? På den
måten kunne de ha fanga opp folks rettmessige misnøye med EU og dets
politikk, politisert den og gjort den til en kamp mot et stadig mer autoritært
og markedsliberalt EU. Problemet var vel snarere at store deler av Labour så
vel som Momentum, og enda større deler av den britiske fagbevegelsen, er
tilhengere av EU-prosjektet. På den måten avskar de seg fra muligheten til å
representere og være talerør for den massive folkelige misnøyen som
gjennom åra rettmessig har bygd seg opp mot det nyliberale EU. De ga med
andre ord ytre høyre monopol på å drive den mest aggressive EU-kritikken,
og dermed også muligheten til å sette kampen inn i sin politiske og
ideologiske ramme. Da var det ikke rart at Brexit-kampanjen ble prega av
nasjonalisme og fremmedfrykt.
At store deler av den britiske arbeiderklassen stemte for Brexit, må
imidlertid ses på som en reaksjon på en politikk som systematisk og med få
unntak har undergravd lønns- og arbeidsforhold, faglige og sosiale rettigheter
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for arbeidstakerne. Arbeidsfolks massive støtte til Brexit var derfor mer enn
noe en protest mot «the establishment». De som hadde tapt mest på den
markedsliberale politikken, ga eliten en nesestyver. 22 At venstresida i
Storbritannia, inkludert Corbyns Labour, fortsatt ikke i særlig grad har kasta
seg inn i kampen for å definere innholdet i Brexit-kampanjen, er derfor ikke
enkelt å forstå. Hadde det ikke vært en stor fordel for Corbyns Labour, at de
ved en eventuell valgseier kunne starte kampen for å gjennomføre sitt
progressive politiske program uten det nyliberale EUs uoverstigelige
barrierer?
Ytre høyre – fra å knuse til å overta EU?
Det er mulig at den politiske utviklinga på ytre høyre vil endre dette bildet i
tida som kommer. Under EU-valget i 2019 var det enkelte kommentatorer
som gjorde et poeng av at flere av de høyreekstreme og høyrepopulistiske
partia hadde dempa sin anti-EU-retorikk en del, og at de ikke i like stor grad
som før krevde utmelding, sjøl om det ikke ble noe stort tema i valgkampen.
Redaktør av det radikale nettstedet Brave New Europe, Mathew D. Rose,
skrev en kommentar om dette, som det kan være interessant å merke seg:
«Du kan ikke lese om det noen steder. Medienes forståsegpåere nevner
det ikke lenger, heller ikke de skarpe analytikerne på venstresida. Sjøl
ikke EUs politikerklasse advarer mot det lenger. Altså at ytre høyre er en
trussel mot EUs eksistens. Innenlands holder riktignok ytre høyrepartiene, inkludert de som er i regjering, fram EU som en trussel mot
nasjonal identitet, men dette har blitt rituelle poseringer og spill for
galleriet. De snakker ikke lenger om utmelding eller å knuse EU.
Polemikken er tona ned. […] Dette er et av de viktigste utviklingstrekka i
Europa i 2018, men hvorfor blir det ikke kommentert?
[…]
Ytre høyre har oppdaga at EU tilbyr mange av de fordelene som passer så
godt til deres anti-demokratiske tendenser. Enda viktigere, de har blitt
klar over at partiene i det politiske sentrum ikke lenger er i stand til å lede
EU til det forutbestemte mål; totalitær nyliberalisme, fascist-korporatisme, eller hva man ønsker å kalle det. Det er her ytre høyre nå har
oppdaga ei framtid for seg sjøl i EU.
[…]
Ytre høyre har allerede starta å flekse sine muskler foran parlamentsvalget
i mai, der de proklamerer en «europeisk vår» samt at de vil etablere en
anti-innvandrings gruppe i EU-parlamentet med det erklærte endelige mål
å overta EU. […] Det politiske sentrum kan bare håpe på at velgernes
vedvarende mangel på interesse i EU vil sikre status quo. Dersom deres
oppslutning fortsetter å gå ned, kan nemlig deres økonomiske velgjørere
finne ut at ytre høyre utgjør en mye bedre investering.»23

148

Klassekamp på lavbluss
Den politiske utviklinga i samfunnet kan ikke sees isolert fra klassekampens
utvikling. Det er ingen nyhet at fagbevegelsen i Europa også er i krise, sjøl
om forholda varierer mye fra land til land. Den var ikke i stand til, på noen
effektiv måte, å møte den nyliberale offensiven fra stat og kapitalkrefter som
fulgte i kjølvannet av kapitalismens krise fra omkring 1980. Det som særlig
prega EUs rolle og karakter i dette krisescenariet, var utviklinga fra keynesiansk til nyliberalt hegemoni politisk og økonomisk. EU har hatt en framskutt
posisjon i markedsliberaliseringa av Europa. Nå er vi omgitt av kriser på alle
kanter, økonomisk, sosial, politisk og miljømessig, og denne utviklinga har
hatt store konsekvenser for styrkeforholdet mellom arbeid og kapital i
samfunnet – i kapitalens favør.
Mangelen på så vel demokratiske institusjoner som tradisjoner gjorde det
mulig å innføre en mer ekstrem markedsliberal politikk i EU enn i mange av
medlemslanda, som hadde sterkere demokratiske tradisjoner. Slik ble EU
etter hvert utvikla på en måte som gjør at ikke bare sosialisme, men også
keynesianisme nå er forbudt ved lov. Markedsliberalisme er grunnlovfesta
som EUs økonomiske modell. Ifølge Martin Hall er EU «den eneste statslignende enhet i verden som har frimarkeds-kapitalisme innskrevet på traktatnivå».24 Innføringa av en felles valuta, euroen, samt måten det ble gjort på,
har vært et avgjørende skritt i den nyliberale omdanninga av EU. Det har
også gitt kapitalkreftene økende armslag i nedkjempinga av fagbevegelsen i
Europa, noe som sjølsagt også har påvirka venstrepartia.
Etter finans- og eurokrisa i 2008/09 ble den reaksjonære sosiale nedbyggingspolitikken i EU forsterka, samtidig som den antok stadig sterkere
autoritære former og ble institusjonalisert gjennom nye traktater og lover
(«six-pack», «two-pack», Det europeiske semester, Finanspakten m.m.) samt
en mer framtredende rolle for EU-domstolen25. Gjennom den såkalte Lavalkvartetten bidro domstolen til å svekke de faglige rettighetene. Slik har
avvikling av velferdsstatene og nedkjemping av fagbevegelsen blitt en innebygd del av «det moderne» EUs institusjoner og politikk. I tillegg har EU så
godt som gjort det umulig å reversere dette prosjektet på demokratisk vis, ved
at det kreves full enighet mellom alle medlemslanda for å endre inngåtte
traktater.
Dette har også svekka fagbevegelsen sterkt, med gjennomsnittlig nesten
ei halvering av medlemstallet i Vest-Europa i perioden 1980–2015. Tilbakegangen har vært sterkest i privat sektor. Avindustrialisering eller flytting av
industribedrifter til asiatiske og andre lavkostland har ytterligere bidratt til å
svekke fagbevegelsen på områder der den tradisjonelt hadde de sterkeste,
mest velorganiserte og militante arbeiderkollektivene. Økende arbeidsløshet
har i tillegg svekka fagorganisasjonenes forhandlingsposisjon, samtidig som
faglige rettigheter har blitt undergravd gjennom endringer i arbeidslovgiv149

inga, inkludert innskrenkinger i det kollektive avtalesystemet og begrensninger i streikeretten.
Utvidelsen av EU østover, og etableringa av et felles arbeidsmarked, har
spilt en særlig viktig rolle. Ikke minst skyldes dette det gigantiske gapet i
lønnsnivå som eksisterer mellom medlemslanda, samt en massearbeidsløshet
som i de mest kriseramma landa (Hellas, Spania) har vært opp mot 30
prosent, mens ungdomsarbeidsløsheten har vært opp mot det dobbelte. Dette
har gitt arbeidsgiverne et stort spillerom til å utnytte uorganisert arbeidskraft,
sette arbeidere opp mot arbeidere, samt fremme sosial dumping og lovløshet
på arbeidsmarkedet. Dette har vi fått merke også i Norge gjennom EØSavtalen og arbeidsgiveres mer aggressive framferd.
Arbeidsgiverne benytter dessuten denne situasjonen til å gjennomføre
omstruktureringer som ytterligere svekker fagorganisasjonene. Faste ansettelser er eksempelvis på rask vei nedover i de fleste EU-land, særlig for unge
arbeidstakere. I land så ulike som Italia, Tyskland, Sverige og Frankrike går
over halvparten av unge arbeidstakere (mellom 15 og 25 år) nå i midlertidige
stillinger. Dessuten øker omfanget av utleie av arbeidskraft sterkt – anspora
av EU-direktiv. Dette skjer både ved at det blir flere selvstendige
bemanningsbyråer, men også ved at selskaper etablerer egne datterselskaper
der personale ansettes, mens de leies ut til mor- eller søsterselskaper. Denne
strategiske selskapsstruktureringa bedrives i utstrakt grad – blant anna for å
organisere seg bort fra arbeidsgiveransvar.
I denne dramatiske situasjonen opplever vi en fagbevegelse som er sterkt
på defensiven, politisk splitta i mange land – og inne i ei djup politisk og
ideologisk krise. Særlig har de institusjonaliserte fagorganisasjonene på
europeisk nivå i stor grad mista forbindelsen til de medlemmene de skal
forsvare. De evner dermed ikke å ta innover seg at det historiske kompromisset mellom arbeid og kapital, som utgjorde det maktpolitiske grunnlaget
for etterkrigstidas vekst- og velstandsperiode, nå har gått, eller er i ferd med å
gå, i oppløsning.
Fra fagbevegelsen og sosialdemokratiet si side, men også innen store
deler av venstresida, blir EUs brutale nedskjæringspolitikk dermed sett på
som feil politikk, ikke som uttrykk for ulike klasseinteresser. Oppgaven blir
da å overbevise de andre om at politikken er feil, heller enn å mobilisere til
kamp for å endre styrkeforholdet mellom arbeid og kapital, og dermed skape
maktpolitiske og strukturelle betingelser for å kunne kjempe fram en annen
politikk.
Venstrepartias krise må sees i sammenheng med denne utviklinga i
klassekampen – med en fagbevegelse på defensiven, djupt forankra i en
sosial partnerskaps-ideologi, og en klassekamp på lavbluss (det gjelder sjølsagt kampen «nedenfra» – «ovenfra» føres klassekampen effektivt og med
stor styrke fra kapitalkreftenes side). Dermed blir det forståelig nok ikke noe

150

særlig press utafra mot venstrepartia heller, som dermed står i fare for i enda
større grad å la seg integrere i det politisk-administrative apparat i Brussel.
Det europeiske venstre – en diagnose
Som vi har sett består det vi med et romslig begrep kan kalle venstrepartier i
Europa av en allsidig bukett, eller kaos, om man vil. Store deler av det forrige
århundret ble dominert av to hovedretninger innen arbeiderbevegelsen, kommunismen og sosialdemokratiet. Med Østblokkens sammenbrudd og klassekompromissets oppløsning har på en måte begge disse to politiske
prosjektene grunnstøtt. Et resultat er at de tradisjonelle kommunistpartia i
Vest-Europa gradvis har blitt desimert, enten de nå var av den mest Moskvatro typen eller reformerte Euro-kommunistiske varianter (som i Italia og
Spania). Gjennom de siste åra har vi så opplevd at også det ene etter det
andre av sosialdemokratiske partier har brutt sammen. De som fortsatt holder
stand, om enn på et lavere nivå enn tidligere, har i all hovedsak adoptert en
mer eller mindre soft nyliberalisme – med et visst unntak for Corbyns Labour
i Storbritannia.
Flere av de nåværende venstrepartia i Europa er av nyere dato, inkludert
sammenslutninger av eller omgrupperinger blant ulike smågrupper og mindre
partier, men uten å opprettholde tilknytninger til tidligere historiske tradisjoner. Et par av de mest suksessrike av disse partia er Enhedslisten i
Danmark og Bloco de Esquerda i Portugal (Rødt her hjemme ser for tida ut til
å kunne ha to i seg til å bli ytterligere et slikt parti, og det relativt nye PTB i
Belgia blir interessant å følge).
De fleste venstrepartia av en viss størrelse i Europa er relativt moderate
organisasjoner. Et flertall av dem er svakt forankra i arbeiderklassen så vel
som i fagbevegelsen. Svært få av partia har noen gjennomarbeidd strategi for
hvordan de vil oppnå et sosialistisk samfunn. Snarere har de en god del
sosialliberale og sosialdemokratiske trekk. Rommet for sosialdemokratisk
poltikk har blitt større de siste åra, ettersom sosialdemokratiet har blitt mer
eller mindre nyliberalistisk. Analyser av samfunns-, makt- og styrkeforhold
er lite utvikla. Med enkelte unntak er partia veldig parlamentarisk orientert,
fokusert på lister av enkeltsaker (ønskelister) som det søkes medieoppmerksomhet omkring, mens evna til mobilisering nedenfra er lita. Hovedsvakheta
ved partia er likevel først og fremst på det strategiske området.
Den tyske, tidligere sosialdemokraten, sosiologiprofessor og direktør ved
Max Planck Instituttet, Wolfgang Streeck, sier dette i et intervju på bakgrunn
av venstresidas svakhet og den ytterligere tilbakegangen ved årets EU-valg:
«Dette er tida for raske skift av politisk lojalitet. Men når skulle venstresida forvente å vinne fram velgermessig blant europeiske arbeidere og
reformistiske deler av middelklassen, om ikke nå? Det haster å forklare
venstresidas svikt i å gjøre nettopp det. […]
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Den første og mest grunnleggende årsaken er den tilsynelatende totale
mangel på en realistisk anti-kapitalistisk, eller i det minste antinyliberalistisk, venstreorientert strategi i forhold til Den europeiske
unionen. Det foregår ikke engang en debatt om det avgjørende spørsmål
om hvorvidt EU i det hele tatt kan bli et redskap for anti-kapitalistisk
politikk. I stedet ser det ut til å være en naiv, eller opportunistisk – det
er vanskelig å si hva som er verst – aksept av denne oppløftende
Europa-optimismen som er så populær blant de unge, og så lett å utnytte
både i De grønnes valgkamper og av europeiske teknokrater som søker
legitimitet til sitt nyliberale regime.»26
Svært mange av de europeiske venstrepartia har som ett av sine mål å komme
i regjering, oftest som alliansepartner med et større og dominerende,
nyliberalisert sosialdemokrati. For de aller fleste venstrepartia som har prøvd
dette, i Frankrike, Italia, Norge og Danmark, har erfaringene vært alt fra
negative til katastrofale. På tross av dette virker det som om de fleste
venstrepartia, enten de har vært i slike regjeringer eller ikke, fortsatt har dette
som ambisjon, som eksempelvis det tyske og det nederlandske, samt de
nordiske venstrepartia (unntatt Enhedslisten og Rødt). Spanske Podemos,
som ble danna som «verken høyre eller venstre» og i opposisjon til eliten og
«politikerkasten» (som de kalte det) har nå både orientert seg til venstre (ved
å gå til valg i allianse med venstrepartiet Izquierda Unida) og åpna for
regjeringssamarbeid med Sosialistpartiet. Denne politiske suicidaliteten er
vanskelig å forstå, ikke minst når vi opplever at venstrepartier som ikke går
inn i slike regjeringer, men begrenser seg til å gi parlamentarisk støtte til ei
sosialdemokratisk dominert heller enn ei regjering av ulike høyrepartier,
kommer langt bedre ut av det. Det gir disse partia mye bedre mulighet til å
fremme sin egen politikk, inkludert muligheten til å mobilisere press
nedenfra heller enn å inngå all verdens suspekte kompromisser, slik
Enhedslisten og Bloco de Esquerda har vist. 27 Den svenske historikeren,
kulturredaktøren og forfatteren Åsa Linderborg har tatt dette problemet på
kornet i en kommentar til Vänsterpartiets utvikling:
«Det er ikke enkelt å oppsummere prosjektet til Vänsterpartiet. Det er
det eneste partiet som har en antikapitalistisk maktkritikk, men gjennom
25 år har det arbeidet for å få legitimitet som Socialdemokraternas samarbeidspartner. I årevis har partiet gitt sin støtte til et høyrevridd sosialdemokratisk parti som har kuttet i skattene og svekket omfordelingspolitikken. De har stemt for budsjettregler som struper Sveriges
økonomi. Resultatet er blitt større klasseskiller og en ekstrem konsentrasjon av formuer. Velferden og demokratiet blir dermed undergravd.» 28
Mye kan tyde på at mange venstrepartiers forhold til EU har mye av den
samme mangel på konsekvens i seg. Stadig flere venstrepartier gir eksempelvis sin støtte til Plan B-strategien, som er både krevende og konfronterende.
Samtidig bidrar de knapt til å utvikle denne strategien, men driver snarere en
152

politikk i EU-parlamentet og på hjemmeplan som overhodet ikke avspeiler ei
slik konfrontasjonslinje, men som heller, om ikke direkte uttalt, har som
konsekvens en strategi for å reformere EU innafra.
Det å være tilhenger av å kunne bryte med EU-traktater i gitte situasjoner,
betyr ikke at «Bryt traktaten!» eller «Ut av EMU/EU!» trenger å være
primærkrav fra politiske venstrepartier til enhver tid. Dette har med politisk
strategi og taktikk å gjøre. Det er når man stilles overfor kravet; å gi opp
kampen for de viktigste interessebaserte krava for å forbli innafor EUs
rammer, at dette aktualiseres. I en slik situasjon kan kapitulasjon neppe være
noen meningsfull vei for noen venstrepartier.
Å bryte EU-traktater eller å melde seg ut av ØMU (euroen), og kanskje til
og med EU, er imidlertid en kamp som vil kreve massiv mobilisering
nedenfra for å ha sjanse til å lykkes. For å klare det, kreves det at så vel
partiorganisasjon, som medlemmer og alliansepartnere er skolerte og
forberedt på en slik kamp. Det er ikke situasjonen i dag. Når eksempelvis det
tyske venstrepartiet Die Linke hadde som sitt slagord foran EU-valget i 2019,
«For et mer sosialt Europa», så er det knapt nok mulig å skille det fra nesten
ethvert anna parti – i alle fall grønne eller sentrum/venstre parti.
Behov for et mer radikalt venstre
Problema med EU-politikken tiltar ytterligere dersom de aktuelle partia ikke
ønsker å drive en anti-EU-politikk i angst for å «bli slått i hartkorn med
rasister og nasjonalister». I realiteten er situasjonen den motsatte. Dersom
venstresida og folkelig motstand skal kunne svekke EU som det autoritære,
markedsliberale maktsenteret det har blitt, må faktisk exit utgjøre et viktig og
nødvendig redskap i den politiske verktøykassa. Det er ikke exit-bevegelser
som har bidratt til å skape og styrke politiske partier på ytre høyre fløy i land
etter land i Europa. Det er ikke exit-bevegelser som har ført til at slike partier
nå innehar regjeringsmakt i Italia, Ungarn og Polen. Det er altså ikke radikal
EU-kritikk fra venstresida som har bidratt til å styrke nasjonalisme og ytre
høyre. Det er den reelt eksisterende politikken EU fører, som i dag bidrar
sterkest til sosial nedbygging og dermed til å splitte Europas folk. Det er den
samme politikken som dermed også nører opp om de nye politiske partia på
ytre høyre fløy. Den økende misnøyen med EUs politikk og en stadig
sterkere følelse av maktesløshet, som sprer seg blant Europas befolkning, er
derfor høyst forståelig.
Derfor er det så viktig at venstresida sjøl utvikler sin kritikk av og kamp
mot det autoritære, markedsliberale EU, innafor et narrativ som både er internasjonalistisk, solidarisk og antirasistisk. Under den franske presidentvalgkampen i 2017 framstilte Mélenchon i økende grad et mulig brudd med
euroen så vel som med EU i et europeisk og internasjonalt perspektiv, for
nettopp å distansere seg fra ytre høyres nasjonalistiske retorikk. Enkelte
kritiserte Mélenchon for dermed å moderere sin brudd-strategi med EU. Det
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er en feilslått kritikk. EUs institusjoner og traktater utgjør i dag barrierer mot
et sosialt Europa. Utviklinga av et internasjonalistisk, solidarisk og samla
Europa forutsetter at det institusjonaliserte, autoritære markedsliberale EU
nedkjempes, og at et samla Europa utvikles på grunnlag av demokrati,
solidaritet og folkesuverenitet. Dette er ikke snever nasjonalisme. Dette er
internasjonalisme på folkesuverenitetens grunnlag, og det må være venstrepartias langsiktige, strategiske mål – og det narrativ EU-motstanden
formuleres innafor.
For å komme dit trengs det nok en del sjølransaking på venstresida i
Europa. Den djupe politiske og ideologiske krisa må erkjennes. EUs rolle og
karakter må studeres og analyseres, og en anti-kapitalistisk strategi utvikles. I
en slik sammenheng vil Plan B-strategien være viktig å støtte og videreutvikle. Det kan tvinge fram noen avklaringer angående både analyser og
strategier. Riktig utvikla kan et slikt perspektiv bidra til ei nødvendig
radikalisering av venstresida i Europa. For kanskje er det dette som er den
største elefanten i rommet for venstrepartia i Europa – mangelen på
radikalisme?
Lapavitsas minner oss på hva det kunne ha vært:
«Tidligere ville venstresida ha forklart folks maktesløshet i Europa som
resultat av kapitalismens grunnleggende maktforhold. Den ville ha avvist
den falske forestillinga om at dagliglivets problemer skyldes fattige
innvandrere og fordrevne flyktninger. Den ville ha reist kampen for
sosialisme og direkte utfordra både ØMU og EU.»29
Det lar seg høre!
NOTER
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2)
3)
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7)
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Anders Ekeland og Einar Braathen
VENSTRESIDEA OG REGJERINGSSPØRSMÅLET –
KRITISKE OG SAMMENLIKNENDE PERSPEKTIV PÅ
SVs ERFARINGER

Innledning
«Hvilke forutsetninger må være tilstede, og hvilke politiske krav må være
innfridd, for at et radikalt venstreparti skal støtte eller delta i en regjering?»
Dette er hva vi vil definere som regjeringsspørsmålet.
Det som en gang var sosialdemokratiske arbeiderpartier utgjorde lenge
hovedtyngden på venstresida1 i de fleste europeiske landene. For dem var
«bevegelsen alt», og de gjennomførte viktige sosiale reformer fram til slutten
av 1970-tallet, da kapitalismen gikk fra kraftig vekst til stagnasjon og krise.
Regjeringsspørsmålet aktualiseres ved at disse partiene i stadig økende grad
de siste ti-årene har beveget seg og inn i det Wolfgang Streeck kaller det
nyliberale «ekstreme sentrum». 2 Partier ledet av «New Labour»-figurer som
Blair, Schröder og Macron forsvarer privatisering av offentlig eiendom, konkurranseutsetting av offentlige tjenester, fleksibilisering og fri flyt på arbeidsmarkedene, avregulering av internasjonal handel og finans. Dermed står de
også fram som de fremste forsvarerne av EU-prosjektet, euro-samarbeidet og
innstrammingspolitikken som «troikaen» påtvinger Europas befolkning for at
den nyliberale samfunnsutviklingen skal fortsette.3 Som følge av dette
kompaniskapet har de tapt legitimitet og oppslutning. Ideologisk kan de fleste
av dem neppe lenger kalles «sosialdemokratisk». Vi refererer likevel til disse
partiene som (sosialdemokratiske) arbeiderpartier i respekt for deres historie
og den støtten de fortsatt har i viktige deler av arbeiderklassen.
Samtidig har nye partier fått framgang på sosialdemokratenes bekostning
– noe Chantal Mouffe betegner som «den populistiske utfordring». 4 I overraskende mange land presenterer partier fra venstre, inklusive det såkalt
«populistiske» venstre, et klart alternativ til sosialdemokratene i sosial og
økonomisk politikk og gir dermed mindre rom til «populistiske» høyrekrefter. Regjeringsspørsmålet settes akutt på dagsordenen når disse venstrepartiene nærmer seg 20% av stemmene ved valg, og de utgjør et flertall
sammen med sosialdemokratiske og andre sentrumspartier som tar avstand
fra en stadig mer konservativ og fremmedfiendtlig høyreside. I Norge ser vi
dette i skrivende stund ved at SV, Rødt og MDG til sammen har mulighet til
å bli større enn Arbeiderpartiet, og en «rød-grønn» regjering med et annet
innbyrdes styrkeforhold enn i 2005-2013 seiler opp som alternativ til en
tredje periode med blå-blå regjering.
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I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i Sosialistisk Venstreparti (SV) sine
erfaringer med regjeringsspørsmålet. Vi underlegger utviklingen fra 1961
fram til i dag, særlig i tida før og under det rød-grønne regjeringssamarbeidet
2005-2013, en kritisk diskusjon. Vi drar veksler på observasjoner fra egen
deltakelse i partiet sammen med til dels åpenhjertige bøker skrevet av partiets
ledere. Disse erfaringene ønsker vi å underlegge et sammenliknende perspektiv – i mindre grad sammenlikning med tilsvarende erfaringer bakover i
historien, i større grad sammenlikning med nåtidige erfaringer og diskusjoner
i andre partier i Norge (Rødt), Skandinavia og ellers i Europa.
For å dra internasjonale sammenlikninger bør viktige forutsetninger for
det «norske» caset være tilstede også i de andre landene. Disse forutsetningene er særlig (i) statsordning med parlamentarisk styresett (ikke sterk
presidentmakt); (ii) valgordning basert på proporsjonal representasjon og lav
terskel, slik at nye og små partier har fair sjanse for å bli representert og
vokse; (iii) et partilandskap med arbeiderpartiet som det fremdeles største,
men utfordret ikke bare av et høyrepopulistisk parti, men også av ett eller
flere framvoksende partier fra venstre.
Hvilke land bør bli med i en slik sammenlikning? Landene i Øst-Europa
har etter krigen hatt en dramatisk annenledes politisk utvikling og blir derfor
ikke drøftet i denne artikkelen. På grunn av stats- og valgordning drøftes ikke
Frankrike5 og Storbritannia6 i denne sammenheng selv om utviklingen i disse
landene har hatt stor betydning for europeisk venstreside, og enda venstrepartier i Frankrike på mange måter møter de samme problemstillingene som
reises i denne artikkelen.7 Vi tar heller ikke med land som har et svært annenledes partilandskap på grunn av dyp krise etter 2008 og stor framgang for
protestpartier med venstreprofil – dvs. Hellas8, Italia, Irland9 og Island – selv
om spesielt Italia har høstet viktige erfaringer. 10 Derimot tilfredsstiller
Tyskland de tre kriteriene, nevnt ovenfor, men i kraft av å være det største og
økonomisk og politisk viktigste landet i Europa, med en komplisert historie,
fortjener landet en langt grundigere analyse enn det vi kan gi det her. 11 De
landene det kan være «naturlig» å sammenlikne Norge med blir da: de
skandinaviske landene, Belgia12 og Nederland13, samt Spania og Portugal. Av
disse velger vi å se på Danmark og Portugal, med sideblikk på Sverige og
Spania.
Stilt overfor regjeringsspørsmålet ser vi tre hovedstrategier: 1) «Maktvegring», dvs. at en er mest opptatt av å markere systemkritisk opposisjon og
unngå å bli ‘bundet opp’ i et forpliktende samarbeid med arbeiderpartiet. En
påpeker helt korrekt hvordan det å delta i parlamentarisk baserte politiske
kompromiss har ført til at venstresida har svelget kameler morgen, middag og
kveld. 2) «Aldri sette hardt mot hardt», dvs. aldri felle en arbeiderpartiledet
regjering fordi en blå-blå regjering alltid er verre. Denne tilnærmingen er den
mest utbredte strategien. Den glir over i en stadig mer positiv holdning fra å
gi «passiv» støtte i parlamentet til å ville inngå i et «aktivt» samarbeid i
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regjering. 3) Metoden med å framsette noen få, viktige og ufravikelige krav
som må aksepteres for i det hele tatt å støtte dannelsen av en arbeiderpartiledet regjering. Dette er en relativt ny strategi. 14
Målet med ufravikelige krav er å stille arbeiderpartiet overfor et klart
valg: enten kan partiet bli tvunget inn på en ny politisk kurs når det f.eks.
gjelder klima- og fordelingsspørsmål, eller det kan samarbeide til høyre. Jf.
Støres signaler til KrF eller dannelsen av regjeringer i samarbeid med partier
på høyresida som i Tyskland og Sverige. Det siste kan koste dem dyrt, ved at
nye venstrealternativ vokser fram (gjerne fra innsiden av arbeiderpartiet)
og/eller at gamle partier til venstre vokser kraftig. Med andre ord: det er ikke
noe mål i seg selv å forhindre at arbeiderpartiet inngår i en «storkoalisjon» til
høyre. Målet er å påskynde en venstredreining av politikken ved å utnytte at
det er langt større støtte for viktige reformkrav enn det valgoppslutninga om
den radikale venstresida tilsier.
SV – fra Kings Bay til kongens bord
«Fra Kings Bay til Kongens bord» var tittelen på SVs partihistorie ved dets
femtiårsjubileum i 2011.15 Tittelen var ikke tilfeldig. Kings Bay16 viste til at
Sosialistisk Folkeparti (SF) med Finn Gustavsen som leder, felte en arbeiderpartiregjering i en situasjon hvor regjeringsspørsmålet ikke stod på dagsordenen. SF/SV har alltid vært klar på at partiet vil bidra til å sikre en
Arbeiderpartiledet regjering framfor en høyreregjering. Men samtidig var en
lenge enige om at det ikke var utenkelig at det ville bidra til å felle en Apregjering. I de periodene partiet var på «vippen» – 1961-69 og 1973-81 –
dukket derfor spørsmålet med ujevne mellomrom opp om hvor tålegrensen
for å støtte opp om en Ap-regjering skulle gå. Partiet avklarte da spørsmålet
ad hoc i situasjoner med en forestående regjeringskrise. En klar linje i
forkant, utviklet på demokratisk vis internt, glimret med sitt fravær. Dette
«Kings Bay»-mønstret ble forlatt rundt 1990. Erik Solheim og Kristin
Halvorsen, som ledet SV og dets høyrefløy, utviklet da en argumentasjon
som fikk oppslutning i partiet, men som ikke ble eksplisitt uttrykt i noe
landsmøtevedtak. En ønsket å gå fra en «passiv» rolle som støtteparti på
Stortinget til en mer «aktiv» rolle som partner i regjering.
Oslo hadde et rød-grønt byråd i perioden 1991-1995. For Solheim og
Halvorsen var dette en viktig generalprøve på det som for dem var blitt
historiens mål, nemlig en rød-grønn regjering. Etter fiaskoen med byrådssamarbeidet i Oslo17, var det først med SVs svært gode valg i 2001 (12,5% av
stemmene) at regjeringsspørsmålet ble et, akutt strategisk spørsmål. SV
hadde i årene som fulgte en oppslutning på over 15% på meningsmålingene
på landsbasis – ikke minst på grunn av stor oppslutning i de store byene.
En av grunnene til at politiske strømninger som tilsvarer Rødt og venstresida i SV har vært skeptiske til regjeringsdeltakelse, er at strategene som ivrer
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mest for «å søke makt» i de fleste tilfeller ikke har et systemkritisk og antikapitalistisk prosjekt, men tvert imot et prosjekt inspirert av Tony Blairs New
Labour. Dette er veldig klart i SVs tilfelle. Det legger hverken Erik Solheim18
eller Kristin Halvorsen19 skjul på. Det de la skjul på i alle år var hvor langt fra
SVs systemkritiske «sjel» deres egen politikk egentlig var. Erik Solheim
skrev at bare Einar Gerhardsen vil rage høyere enn Gro Harlem Brundtland
(GHB) i etterkrigstidas politiske landskap. I følge Solheim var GHB
«desidert den viktigste politiske skikkelsen på 1980- og 1990-tallet». «Som
Gerhardsen symboliserer gjenreisingen av Norge, den sosiale freden og
oppbyggingen av velferdsstaten, vil Gro personliggjøre den økonomiske
moderniseringen, videreutviklingen av velferdsstaten». 20 Allerede i 1999 var
det helt klart at «økonomisk modernisering og videreutvikling av velferdsstaten» var ensbetydende med overgangen fra sosialdemokratisk reformpolitikk til nyliberal markedsnaivitet. I Halvorsens bok skriver hun som om
det var problematisk at Lysbakken «sier til folk i SV og til journalister som
spør at han betrakter seg som marxist. Han har også sagt at han ønsker å
avskaffe kapitalismen».21 Både av denne passusen og resten av boka framgår
det klart at Halvorsen overhodet ikke hadde som mål – ikke en gang som
langsiktig mål - å avskaffe kapitalismen.22 I Gustavsens SF var det ikke noe
galt i å være marxist, snarere tvert imot, men det var åpenbart ikke bra i
Halvorsens SV. Solheim beskriver godt problemet med at «moderniseringsprosjektet» aldri klart og åpent formulerte sin «moderniseringsstrategi» - «før
pressen var gått hjem».23
Det grunnleggende premisset for denne strategien var at SV aldri skulle
gå ut av regjeringen på noe spørsmål, bortsett fra om Arbeiderpartiet ville
søke medlemskap i EU. Et annet viktig premiss knesatt allerede i byrådssamarbeidet var at byrådet praktiserte «demokratisk sentralisme», dvs.
forsvarte byrådet/regjeringens politikk utad uansett hvor uenig man var
innad. I praksis var det bare SV som forholdt seg lojalt til dette i byrådet og i
regjering, mens representantene fra Arbeiderpartiet kjørte «solo» når det
passet dem.
Venstresida i SV sitt syn på regjeringsspørsmålet
Det er viktig å ha i mente at venstresida i SV i tiår etter tiår kjempet mot
denne «moderniseringen»,24 en modernisering som var knyttet til en underdanig regjeringsstrategi. Men venstresida i SV har aldri vært klart definert
gjennom en skriftlig plattform, med et alternativt program til ledelsens. Når
det gjelder regjeringsspørsmålet vil vi regne Knut Kjeldstadli som
representativ for tenkinga på venstresida i SV. I en lang og god analyse av
valgnederlaget i 2013 i tidsskriftet Manifest25 skriver Kjeldstadli at selv om
han som mange andre var skeptisk til å gå inn i regjering med DNA, gikk han
aktivt inn for det rødgrønne prosjektet i 2005. Men skulle dette lykkes – sett
fra en venstresosialistisk posisjon, var det betingelser som måtte være til
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stede. «Men dette har bare i måtelig grad vært tilfellet», skriver han og lister
opp tre betingelser:
- «En rimelig radikal plattform» (oppnådd i 2005, men mer uklar i 2009 og
2013, ifølge Kjeldstadli)
- «En tilfredsstillende oppslutning» (allerede 8,8% i 2005 var da i realiteten
et «tap», ifølge Kjeldstadli.)
- «Et aktivt samarbeid med bevegelser, organisasjoner, institusjoner,
miljøer og personer som kunne inngå i et lag, i en brei allianse for
samfunnsendring, en bevegelsenes allianse som både kunne støtte og
presse et radikalt parti».
Når det gjelder den første betingelsen, en rimelig radikal plattform så var
hovedproblemet med Soria Moria I (2005-avtalen om regjeringssamarbeid) at
formuleringene var veldig generelle. Det ga Arbeiderpartiet altfor mye
tolkningsmakt. Dette kombinert med at SV-ledelsen hadde som sin grunnleggende forutsetning at man aldri skulle gå ut av den rød-grønne regjeringa
ga Arbeiderpartiet lett spill. I tillegg var Soria Moria I veldig motsetningsfull.
Den inneholdt både gode formuleringer klimapolitikk og full støtte til leting
etter mer olje.
Allerede i Vardøger artikkelen fra 1996 ble det argumentert for at en mer
offensiv politisk profil hadde vært mulig, men da måtte SV ha valgt seg noen
få kampsaker. Alle skjønner at SV som juniorpartner i byråd eller regjering
ikke kan få igjennom de fleste av sine saker, så vakre og vage formuleringer
er til liten nytte.26 Det som da er interessant for velgerne og SVs medlemmer
er hvilke saker partiet må få gjennomslag for, hvis det skal støtte eller delta i
Ap-regjering.
Når det gjelder den tredje betingelsen, konkluderer Kjeldstadli at denne
«ikke har vært til stede i tilstrekkelig grad (….) [S]kyldes dette at sosiale
bevegelser generelt er svakere? Vi må ha mot til også diskutere den
muligheten. Eller mente de etter 2005 at jobben var gjort, at de kunne slappe
av?» Etter vår mening var problemet ikke bevegelsenes styrke, i betydningen
grunnplanets aktivitetsnivå. Det var sterke protester internt i SV og fra
bevegelsene når ledelsen i SV sviktet. Lærdommen er at medlemmene i
partiet må ha valgt en ledelse som vil «ta kampen», og at partiet må føre
denne kampen sammen med bevegelsene. Men venstresiden i partiet var for
svak organisatorisk og politisk til å få igjennom en slik linje og til å advare
mot strategien som ble fulgt. Politisk var Halvorsens prosjekt å trekke SV
mot høyre, med tja til NATO og EU og en regjeringsstrategi som hadde som
sitt premiss at man aldri felte en rød-grønn regjering. Dermed kunne SVledelsen ikke «ha et aktivt samarbeid med bevegelsene», for spurte man dem
fikk man alltid «feil svar». LO ville ikke ha Halvorsens linje i pensjonskampen, miljøbevegelsen ikke noe kompromiss på kravet om rensing fra dag
én, anti-krig-bevegelsen ville ha alle norske styrker ut av Afghanistan.
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Valgkamp: Pensjonsreform eller varm skolemat?
SV-ledelsens strategi var at ingen stor sak, slik som pensjonsreformen, skulle
ødelegge mulighetene for regjeringssamarbeid. Derfor ble hovedsaken i valgkampen i 2005 varm skolemat!27 Nei til den nyliberale pensjonsreformen,
eller gasskraftverk med rensing fra første dag, som var klare kandidater til å
bli ufravikelige krav, kunne ikke bli hovedsaker i valgkampen.
SV-ledelsens håndtering av pensjonsreformen viste det klart. SV skulle
bare kreve en liten «fiks» vri på den pensjonsreformen som Arbeiderpartiet
og Høyre var skjønt enige om, men som LO og venstresida i partiet var sterkt
kritisk til. Presset fra LO ble omsider for sterkt. På landsstyremøtet i januar
2005 sluttet SV seg til LOs syn på reformen. Hadde SV da stilt krav om at
pensjonsreformen ikke skulle vedtas som forutsetning for å støtte en rødgrønn regjering, så hadde det fått massiv støtte fra LO. Det hadde da vært
politisk umulig for Stoltenberg-fløyen i Ap å få vedtatt pensjonsreformen. En
slik seier ville ha skapt økt kampvilje i fagbevegelsen også på andre spørsmål
våren 2005. Men SV ønsket ikke å mobilisere mot pensjonsreformen.
Dermed preget ufarlige stridssaker som varm skolemat SVs valgkamper i
2005, 2009 og 2013. Oppslutningen ble deretter – SVs oppslutning gikk
ubønnhørlig mot sperregrensa.
Ikke i alle saker kunne SV-ledelsen unngå konflikt med Ap. Alle visste at
SV ikke kunne godta at regjeringen åpnet Lofoten-Vesterålen-Senja for oljeleting. Det ville vært en momentan politisk harakiri. Men samtidig kunne
ikke SV-ledelsen si tydelig at det var et ufravikelig krav. Dermed ga selv
Lysbakken aldri et klart og greit svar når mediene spurte ham om SV kunne
fortsette i regjering hvis Lo-Ve-Se ble åpnet. Han sa alt mulig annet, bare
ikke det enkle og «magiske» – at SV ikke kunne sitte i en regjering som
åpnet for boring i Lo-Ve-Se-. Dermed gjorde han SV alt annet enn tydelig,
selv på en av partiets hovedsaker.
I regjering: Bjørnøy og klimapolitikken
Gjennom å stille ufravikelige krav kan en ha oppnådd så mye allerede før en
går inn i regjering at en tåler den uunngåelige dosen med kompromisser
(«kameler»). Likevel vil det selvsagt dukke opp viktige, uforutsette saker. I
«ufravikelige krav» logikken ligger det at det må vurderes konkret om saken
er av en karakter at en må sette hardt mot hardt – og om nødvendig gå ut av
regjering. Et eksempel på hvor ødeleggende den underdanige regjeringsstrategien var, er SVs håndtering av Stoltenbergs motstand mot effektiv
klimapolitikk.
I januar 2007 presenterer EU sine klimamål, og Aftenposten kontakter
SVs miljøvernminister Helen Bjørnøy som sjølsagt både må og vil «garantere
at regjeringen vil foreslå et CO2-mål som er minst like strengt».28 Stoltenberg
derimot blir «sint» og mener at «hun har gått langt utover sine fullmakter»
for «regjeringen har ikke bestemt hvor store kutt de skal ta». Kilder
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«antakelig fra statsministerens eget kontor» lekker at Bjørnøy har fått «en
uvanlig sterk reprimande» og «regelrett kjeft». SV burde sjølsagt allerede på
dette tidspunktet bare sagt enkelt og greit at SV ikke kunne sitte i en regjering
som ikke hadde minst like ambisiøse klimamål som EU. I spørsmålet om
hvor store kutt en burde ta, var EUs krav sjølsagt et absolutt minimum.
Men fordi man ikke kunne stille et slikt urokkelig krav, ender Bjørnøy
opp i spørretimen i Stortinget med en helt umulig oppgave. Hun har fått med
seg fra departementet en liste med talepunkter som «alle er av type hvordansi-ingenting-på-en-hel-time». Til slutt stiller Børge Brende spørsmål til
Kristin Halvorsen, som svarer beint fram at «regjeringen har ikke fastsatt et
prosentvis mål for klimareduksjonene». «Det går et gisp igjennom salen»
skriver Halvorsen, for i slike kretser så irettesetter man ikke en partifelle og
regjeringskollega «foran alle de andre på Stortinget» I boka si skriver
Halvorsen at dette ble «stygt, rett og slett», og hun skulle hun gjerne ha
skrudd tida tilbake og gjort alt om igjen. Men det er ingen tvil om at utfra den
masochistiske logikken om aldri å stille AP eller Stoltenberg personlig til
veggs, så var hennes «klargjøring» en helt naturlig konsekvens.
Men historien er ikke slutt med det. Så seint som i midten av april 2007 er
det bare Ap og Frp som ikke har tallfestede klimamål, men dagen før
Arbeiderpartiets landsmøte blir SV-lederen og miljøvernministeren innkalt til
et orienteringsmøte hos Stoltenberg. I følge Halvorsen er Stoltenberg «tydelig
ubekvem» og når Halvorsen og Bjørnøy hører hva hovedinnholdet i talen
hans skal være «synes de at han har all grunn til å være utilpass». Stoltenberg
annonserer at han vil gå inn for 30% utslippskutt. «Han har altså tenkt å gå
enda lenger enn han skjelte ut Helen Bjørnøy for å si i mediene». Halvorsen
skriver videre:
«Mange tanker raste gjennom hodene på finansministeren og miljøvernministeren i løpet av møtet. Ydmykelsen i Stortinget var totalt forgjeves.
Kristin kunne ha spart seg forsøket på å være samlende og ansvarlig på
vegne av den rød-grønne regjeringen. Mens Bjørnøy har gått med munnkurv i klimasaken i ukesvis, har Arbeiderpartiets toppfolk sittet for seg
sjøl og diskutert seg fram til et utslippsmål.29 Ingen av regjeringskollegene ble orientert. På Statsministerens kontor har de i stedet planlagt
klimashow på Arbeiderpartiets landsmøte, med Gro Harlem Brundtland
og tidligere FN-sjef Kofi Annan som inviterte gjester. Der skal
Stoltenberg framstå som den store klimaredderen». 30
Det raste sikkert mange tanker gjennom Halvorsens, Bjørnøys og andre
ledende SVeres hoder den dagen og de følgende dagene. Men ikke den
tanken at det utelukkende var det selvpålagte dogmet om å aldri sette hardt
mot hardt, den selvpålagte demokratiske sentralismen, som hadde ført til hele
misæren. For den tanken ville ha utfordret det grunnleggende premisset for
regjeringsstrategien. Da ville man forstått at regjeringsstrategien var helt
uholdbar og bare kunne føre til én ting på forholdsvis kort tid: selvutslettelse.
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Hva gjorde så SVs ministerduo? Jo de «tenkte søren heller. Han skal ikke få
se at vi er sure for dette. … Vi inviterte i stedet til fest på SVs partikontor. Så
kjøpte vi stor bløtkake for å feire at vi hadde fått gjennomslag i klimapolitikken».
I ettertid er Halvorsen ikke nådig mot Stoltenberg: «Han visste hva han
gjorde. I et regjeringssamarbeid med tre partier er det nødvendig å gjøre
hverandre gode. Sjefen må sørge for at regjeringen samlet sett kommer godt
ut av det. I denne saken mener jeg at han utøvde dårlig ledelse». Igjen ser vi
at det er en tanke som i ettertid ikke «raser» gjennom Halvorsens hode,
nemlig at Stoltenberg har utøvet godt lederskap for kapitalistklassen. Sett
med denne klassens øyne og interesser har han svekket SV på en helt
utmerket måte på et område hvor partiet hadde stor støtte blant folk. Han
visker ikke bare ut forskjellen mellom SV og Ap – han framstår som klimaredderen, så hvorfor skal folk stemme på de masochistiske, rotebukkene i SV
ved neste valg? Fra et utgangspunkt på 12,5% i 2001 og 8,8% i 2005 var SV
nå nede på 6,2% i valgoppslutning i 2009.
Regjeringskrise i et halvt døgn
At en «hardt mot hardt» regjeringsstrategi hadde vært mulig, er forbilledlig
illustrert i Halvorsens bok. «Regjeringskrise i et halvt døgn» er Halvorsens
overskrift på runde to i «miljøkampen». For selv om Stoltenberg (av tvang)
var villig til å gå inn for høyere klimamål enn EUs minstekrav, så hadde de
ikke oppnådd noen enighet om hvor mye av kuttene som skulle tas i Norge.
Arbeidet med klimameldingen drar derfor ut i mange måneder. Halvorsen
føler «presset fra sine egne». Forhandlingene våren 2008 har trukket SVs
stortingsgruppe inn i saken. Halvorsen skriver at:
«[g]ruppa er på dette tidspunktet ‘helt i fyr og flamme’ (…) [f]lere av SVs
nøkkelpersoner i Stortinget og i partiledelsen er også dypt engasjert, og de
beveger seg i stadig mer radikal retning. Til en annen verden enn Jens
Stoltenbergs internasjonale system for kvotehandel» (s. 179).
Dette sterke engasjementet fører til at Halvorsen har med seg en «referansegruppe» til avslutningen av forhandlingene med Stoltenberg om hvor stor
andel av kuttene som skal tas i Norge. Referansegruppa bestod av Heikki
Holmås, Silje Schei Tveitdal og Heidi Sørensen. Etter lange forhandlingsmøter melder Halvorsen tilbake at Stoltenberg «nekter å godta en formulering
som innebærer at to tredjedeler av kuttet skal tas i Norge. Han vil ikke. Siste
gangen hun prøvde seg ble han bare sint» (s. 180). Men referansegruppa vil
ikke gi opp. Kristin må gjøre et sist forsøk, selv om hun selv anser det for
nytteløst – og det fikk hun rett i: «Han [Stoltenberg] ble så rasende som jeg
ikke har sett ham før. Så rasende. Jeg tror det var fordi vi utfordret hele hans
måte å tenke på rundt disse problemene». Stoltenberg kaster ut Halvorsen og
Haga fra kontoret i raseri. «På vei ut dørene konstaterer Kristin at det er
regjeringskrise. Det ordet tør hun ikke nevne for referansegruppa … Alle drar
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hjem for å sove. Ingen medier har fått med seg at regjeringens toppledelse har
forhandlet om klimameldingen denne lørdagsnatta. Dermed går de også glipp
av at det er regjeringskrise i et halvt døgn».
Men etter et halvt døgn er regjeringskrisa over. «Langt ute på søndagen
ringer Jens Stoltenberg til Kristin. … Løsningen blir at ‘om lag halvparten og
opp mot to tredjedeler av norsk utslippsreduksjon tas nasjonalt’».
Dermed var det klart at ved til slutt å sette foten ned, ikke gi seg, men
være villig til å gå ut av regjeringen. så oppnådde man mer enn det Halvorsen
– og hennes fløy i SV – oppnådde med sin ellers så underdanige og ydmykende strategi.
Alternativer til ukritisk maktsøking
I den nye generasjonen av ledere i venstresidas partier, hvilke tanker har
utviklet seg om erfaringene fra den rød-grønne regjeringen? Kan vi skimte
nye tilnærmingsmåter til makt- og regjeringsspørsmålet?
Lysbakken – en ny vei til makt
I januar 2015 utga Audun Lysbakken boka «Frihet sammen. En ny sosialisme
for en ny tid».31 Det er en bok som fortjener en konstruktiv kritikk. Om
Lysbakkens bok er vag på en rekke strategiske spørsmål, 32 så inneholder den
en interessant drøfting av SVs år i regjering. I kapitlene «Seier og nederlag»
og «En ny vei til makt» lanserer Lysbakken etter vår mening et grunnleggende brudd med Solheim-Halvorsens strategi. Men bruddet kunne og
burde vært klarere og skarpere.
For det første er det fortsatt tendenser til å skjønnmale hva som ble
oppnådd i de rødgrønne årene. Lysbakken hevder for eksempel at de rødgrønne innførte en skattepolitikk som reduserte de økonomiske forskjellene. 33
At det skjedde noen politisk interessant reduksjon i inntektsforskjellene fins
det ikke belegg for. Lysbakken nevner ikke at Halvorsen, Haga og
Stoltenberg kom med et løfte om at skattene under de rød-grønne ikke skulle
øke utover nivået i 2004 – uten noen behandling i noen av partiene på
forhånd. Hvorfor inngå et slikt løfte hvis planen var en merkbar omfordeling?
Men viktigere i denne sammenhengen er utsagn som i beste fall er uklare,
for eksempel at det var
«feil (….) ikke å stille tydelige krav før valget. Det ville vært vanskelig i
2005, da så mange lurte på om SV i det hele tatt var i stand til å sitte i
regjering. Det hadde vært fullt mulig i 2009, da den tvilen ikke lenger
fantes».34
Men var noen i tvil om at SV var i stand til å sitte i en regjering i 2005? Nei,
for det er ikke vanskelig å sitte i regjering hvis man ikke utfordrer Makta,
hvis man aldri vil felle Stoltenberg. Det er jo nettopp fordi Halvorsen & co
ikke vil utfordre Makta at hun inngår skatteforliket 35, legger seg tettest mulig
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opp til Stoltenbergs linje i pensjonsspørsmålet, støtter norsk krigføring i
Afghanistan og fører en valgkamp hvor det ifølge Lysbakken «ble produsert
stadig flere utspill, mer tilpasset hva som gjorde SV synlig i mediene enn hva
det var sannsynlig at vi kunne få til i forhandlinger med Ap og Sp». Det
Lysbakken ikke klart ser er at med en underdanig strategi, så kunne ingen
viktige – og dermed kontroversielle saker – kjøres fram. Når Lysbakken
skriver at «[v]i hadde ingen klar enighet om hvordan vi skulle håndtere
vanskelige kompromisser, og partiorganisasjonen var gjentatte ganger i
opprør den første tida»36, så er det i og for seg en riktig beskrivelse. Men den
underslår fullstendig at SV-ledelsen aldri aksepterte at å trekke seg fra
regjering kunne være en måte å «håndtere vanskelige kompromisser» på.
Som Lysbakken oppsummerer: «Vi hadde ikke bestemt oss for hva som var
viktigst, og dermed lovet vi i praksis alt».37
Det å love «alt», å ikke konkretisere, oppsummerer Lysbakken som den
første feilen. Den andre feilen var å ikke innse at «det er tiltakene som teller»,
dvs. at det er feil å love å avskaffe fattigdom, hvis man ikke samtidig har
makt nok til å få gjennomført de tiltakene som skal til. Den tredje feilen var,
som nevnt, å ikke stille tydelige krav før valget. Kort sagt: «Et parti som vil
forandre, må mobilisere støtte til konkrete tiltak, til konkrete forslag, ikke
luftige mål».38 Foran valget i 2009, så hadde SV ifølge Lysbakken prioritert
«de tre l’ene: Lofoten, lærere og likelønn … Det vi manglet var en
strategi for å få gjennomført disse tre sakene. Før valget diskuterte vi om
vi skulle stille ufravikelige krav for fortsatt regjeringsdeltakelse. Vi
konkluderte med at det ville øke faren for at velgerne våre ville gå til
Arbeiderpartiet, så vi droppet det».39
Igjen så drøfter ikke Lysbakken om en tilnærming med «ufravikelige krav»
var forenlig med Halvorsens regjeringsstrategi. Som vi har vist ovenfor, så
var den ikke det. Likevel: selv om Lysbakkens argumentasjon for «en ny vei
til makt» har sine svakheter, så er strategien han meisler ut en ny og fruktbar
«metode» for å håndtere regjeringsspørsmålet. Han summerer den opp slik:
«Slik er min strategi for makt: klare prioriteringer, konkrete løfter og
ufravikelige krav».40
Det var dette som førte til en diskusjon i SV, om hvilke krav som skulle
stilles i 2017, og til at det ble vedtatt fem krystallklare krav for samarbeid
med Arbeiderpartiet på landsmøtet i 2017, lenge før valget. Det er umulig å
måle effekten av dette vedtaket direkte, men i januar 2017 lå SV fortsatt i det
samme stabile sideleiet som partiet hadde vært i siden 2011, dvs. hårfint over
4% på meningsmålingene. Det er grunn til å tro at mediedekningen av SVs
ufravikelige krav signaliserte til de mest observante at SV nå hadde en «ny
vei til makt», dvs. ikke ville svelge alle de kamelene Ap ville komme til å
servere, og at det ga dem ny tro på SV. Partiet opplevde sitt første valg på 12
år uten tilbakegang. Metoden ble også benyttet en del steder foran kommunevalget i 2019 – et valg som ga klar framgang for SV.
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Nye tanker i Rødt
Ingen fra Rødts ledelse har skrevet noe «teoretisk» om betingelsene for å
støtte en Ap-regjering eller hvordan et revolusjonært parti burde løse
regjeringsspørsmålet. I Oslo stilte Rødt i 2015 ett ufravikelig krav for å støtte
det rød-grønne byrådet, nemlig ikke flere private barnehager. Men dette
virket improvisert og ikke noe som fulgte av en klar strategi. Rødt hadde ikke
noen ufravikelige krav foran siste stortingsvalg, selv om det var klart at Rødt
hadde gode sjanser til å få mandat i Oslo og kunne ha kommet i en
vippeposisjon på Stortinget. De mest optimistiske i Rødt håpet at man skulle
komme over sperregrensen. Da ville det vært enda viktigere å ha en klar linje
i regjeringsspørsmålet.
Den som har skrevet mest om Rødts forhold til regjeringsspørsmålet er
Brigt Kristensen (BK).41 Artikkelen har en god kritikk av Solheim/Halvorsens naive «søke makt» som SVs eksistensberettigelse. Med utgangspunkt i uttalelsene fra enkelte framtredende SVere, om at man hadde
oppnådd mer i de åtte rød-grønne årene enn i de 30 foregående årene, gjengir
BK Stein Ørnhøi som «syrlig bemerket» at to ganger nei til EU «ikke var
stort å snakke om». Det er mye viktig og riktig i BKs artikkel om makt og
motmakt, men når det kommer til den aktuelle taktikken/strategien i en
situasjon hvor venstresida (Rødt, SV, delvis MDG) er helt avgjørende for å få
til et alternativ til nye blå-blåe år, har BK lite å by på. Det er et stort problem
med en artikkel publisert bare to år før stortingsvalget i 2021.
Når BK uttaler at «10 eller 15 prosent i val … er ein svært mangelfull
styrke for å unngå å bli eit avmektig gissel i ei regjering», så legger BK altfor
stor vekt på eget partis prosentvise oppslutning og for lite på andre
betingelser for å kunne ha innflytelse på en regjering og dens politikk – uten
å bli «avmektig gissel». Er det «ett fett» for arbeidsfolk om H+FrP styrer
eller om Ap styrer med Sp, og SV, Rødt og MDG som parlamentarisk
grunnlag? BK ser for seg tre scenarier med hhv. «revolusjonær», «førrevolusjonær» og «normal» situasjon.
«Enten har vi ein revolusjonær situasjon der makta ‘ligg i gata’, dei
parlamentariske organa er ute av funksjon (…) Eller: Eit revolusjonært
parti eller ein koalisjon i spissen for ei brei masserørsle får regjeringsmakt
i ein turbulent, nesten-revolusjonær situasjon etter val i dagens politiske
system (…) Utanom slike situasjonar vil ‘maktvegring’ stort sett vere det
rette for eit revolusjonært parti». 42
Vi aner likevel en viss oppmykning i det tilsynelatende absolutte standpunktet om «maktvegring»:
«I heilt spesielle situasjoner, for eksempel viss regjeringsdeltaking er det
som skal til for å få Norge ut av Nato eller EØS, kan det likevel vere
grunn til å diskutere om tidsavgrensa deltaking i regjering kan forsvares
under dagens system».

166

For hva hvis Fagforbundet taper saken mot Stendi 43 – som betyr at fagbevegelsen må erklære full krig mot EØS og trenger noen i regjeringen som
kan målbære denne kampen? Må ikke da Rødt delta i regjering for ikke å
overlate konfrontasjonen med Brussel til pro-EU folk fra Ap? Og hva betyr
«tidsavgrensa»? En måned? Til vi er ute av EØS? Og når vi er ute av EØS –
da skal Ap få igjen alle ministerpostene? Hvordan ville folk oppfatte en slik
urokkelig maktvegring?
BKs «oppmykning» av sitt opprinnelige maktvegringsstandpunkt stanser
ikke ved NATO og EØS. Han skriver at historia har «eksempel på at revolusjonære parti så å seie blir «tvinga» inn i regjering, fordi partiets massebasis
krev det – og maktvegring vil undergrave tilliten til partiet fullstendig. Altså
når forventningane er store og fleirtalet ønsker store endringar». Dette var
situasjonen da SV gikk inn i byrådssamarbeid med Oslo i 1991-95. Etter å ha
ført en hard kamp mot høyrebyrådet, så ville det vært politisk harakiri å ikke
støtte et alternativ til de blå-blå. Det samme var tilfellet i 2005. Presset fra
fagbevegelsen selv for «små» endringer gjorde at en ny regjering ble hilst
velkommen, også i RV.44
Motmakt eller tillit til AP?
Som BK påpeker, eller kanskje snarere «innrømmer», så kan folkevalgte
organ fungere som motmakt:
«Avhengig av styrken i rørslene utafor kan folkevalgte organ som
kommunestyre eller fylkesting fungere som del av motmakta. Kommunestyra i Trondheim og Tromsø med Ap på laget, går inn for lokal boikott
av varer frå palestinske område okkupert av Israel. Fylkestinget i
Finnmark er per dato ein del av motmakta mot sentraliseringskåt høgrepolitikk. Det same var mange kommunestyre da kommunereforma blei
pressa gjennom, mens andre fall til fote uten kamp».
Dette er bare en annen måte å si at parlamentariske organ er en kamparena
som ikke i seg selv har en grunnleggende klassebestemt funksjon. Dermed
blir det viktigere å ha en klar oppfatning av hva man gjør i parlamentariske
organ enn å være «positiv» eller «skeptisk» til deltakelse i den. Venstresiden
må kjempe i alle parlamentariske organ, uansett om situasjonen er defensiv
eller offensiv. Metoden med ufravikelige krav er ikke ahistorisk riktig, men
slik det politiske landskapet er i mange land og vil være mange år framover,
så er den helt avgjørende.
At Brigt Kristensen synspunkter er ganske representative for Rødt framgår av
et kort intervju i det samme nummeret av Gnist45 med tidligere leder i Rød
Ungdom, Linn-Elise Øhn Mehlen, som seinere ledet arbeidet med ny politisk
strategi for Rødt de neste seks årene.
«Jeg vil ikke at Rødt skal gå inn i regjering enda. Det viktigste er at man
blir kvitt de mørkeblå i 2021, og så er det mye som tyder på at Arbeiderpartiet har blitt mer samarbeidsvillige etter den rødgrønne regjeringa, noe
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som var deres første samarbeidsregjering. I Oslo-samarbeidet har de vist
større vilje til å inngå kompromiss og ikke overkjøre samarbeidspartier.
Kanskje har også den mørkeblå regjeringen bidratt til en kultur der man
lar mindre partier slippe mer til i regjering, slik de har gjort med FrP når
de lar dem få så stort spillerom».
Vår kritikk her er at heller ikke resten av intervjuet vitner om en forståelse av
Ap som et klassemessig fullstendig splittet parti, med en ledelse som bare
under hardt press gjør noe annet enn å tjene borgerskapet ved å privatisere,
øke sjefslønninger, støtte EU, støtte NATO, støtte USAs kriger verden over.
Det å ha noen som helst tro på at elitene i Ap i større grad enn før vil «slippe
mindre partier mer til i regjering» eller er blitt mer samarbeidsvillige etter
den første rød-grønne regjeringa, er etter vår mening overraskende til å
komme fra ledende personer i et etter deres oppfatning revolusjonært parti.
Denne mer tillitsorienterte enn analytiske holdningen til allianser i det
parlamentariske arbeidet, finner vi også i tre artikler i nevnte ekstranummer
av Gnist, med den megetsigende tittelen «Makt i praksis». Her blir Rødts
erfaringer med arbeidet i kommunestyret i Tromsø, Bodø og Vefsn drøftet. 46
Drøftingen av Rødts erfaringer i Bodø viser hvor problematisk forholdet til
Arbeiderpartiet blir når det blir formulert som et spørsmål om tillit. Andreas
Tymi, bystyrerepresentant for Rødt i Bodø, skriver at starten på samarbeidet
var at påtroppende ordfører fra Ap «utropte vår egen Synne Høyforsslett
Bjørbæk til landets kuleste varaordfører. … Vi kunne ikke gått inn i samarbeidet med mer positiv energi enn vi gjorde. Snart fire år senere er
situasjonen snudd på hodet».47 At Rødt i Bodø har fått kjenne alle Maktas
hersketeknikker, er det liten tvil om. Lærdommene en trekker peker i en
konstruktiv retning: «vi må ha mye klarere formuleringer i samarbeidsavtalene – ingenting kan baseres på tillit og muntlig enighet og tolkning ved
inngåelse». Her er man nær metoden med konkrete, prioriterte og
ufravikelige krav som metode for ikke å gå i det forfatteren kaller «SV-fella».
Likevel har drøftingen av erfaringene fra de tre kommunene til felles
følgende: ingen av dem framhever at de hadde prioritert noen ufravikelige
krav som de hadde forsøkt å bygge allianser rundt, med for eksempel SV,
MDG, Senterpartiet.
Europeiske erfaringer
For venstresida i Norge er sjølsagt de nordiske, først og fremst de danske og
svenske, erfaringene med regjeringsspørsmålet viktige.
Når det gjelder Danmark, så gikk Socialistisk Folkeparti (SF) etter noen
år i regjering inn i en dyp krise. Partiledelsen hadde øynene stivt festet på
regjeringsdeltakelse, uten særlig interesse for hva som rørte seg på partiets
grunnplan. Ledelsen ble skiftet ut, men kritikken fra grunnplanet avtok ikke.
En avtale om nedsalg av statens eierandel i energiselskapet Dong, der en
eierpost på rundt 20% gikk til investeringsselskapet Goldman Sachs, var
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dråpen som fikk begeret til å flyte over. I 2014 trakk SF seg ut av
regjeringen.48 Også SVs søsterparti i Danmark hadde dermed opplevde
nederlag og ikke «gjennomslag».
De borgerlige partiene vant de påfølgende valgene og den nye konservative regjeringen hadde ytre høyre (Dansk Folkeparti) som støtteparti. Men
etter Folketingsvalget 5. juni 2019 åpnet det seg nye muligheter for den
danske venstresiden. Etter tre uker med forhandlinger dannet sosialdemokratene en mindretallsregjering med støtte fra Radikale Venstre, SF og
Enhedslisten. Sistnevnte, som både Rødt og SV har søsterlige forbindelser til,
opplevde et skuffende valg. Partiet klarte ikke å holde på en oppslutning på
rundt 10% som meningsmålingene hadde vist de siste årene. Det er sjølsagt
flere årsaker til det, ikke minst at SF hadde blitt litt mer venstreorientert, men
kommentarene fra deler av Enhedslisten tyder på at hovedårsaken var
mangelen på tydelige krav som kunne gi en klarere profil og dermed gjøre det
bryet verdt å stemme på akkurat Enhedslisten.
I Sverige utløste valget høsten 2018 måneder med kaos og regjeringskrise. Den ble «løst» da Sveriges sosialdemokratiska arbetareparti (SAP)
dannet regjering etter en avtale med to av de borgerlige partiene, Centerpartiet og Liberalerna. Den politiske plattformen har en veldig klar nyliberal
profil. Vänsterpartiet valgte å ikke stemme mot Løfveens nyliberale
regjeringsprosjekt. Men var dette det eneste handlingsalternativet? Kunne
Vänsterpartiet tidlig stilt ufravikelige krav for å støtte regjeringsdannelsen,
ved å plukke ut et par-tre viktige og veldig upopulære saker og sagt «dropp
dem så skal vi gi vår støtte»? Vi har ikke funnet noe tegn på at Vänsterpartiet
gjorde dette, dvs. at de brukte de ufravikelige kravenes metode.49 I stedet var
de helt tause, i likhet med fagforeningsfolkene og progressive sosialdemokrater, under forhandlingene til Löfven & co med de borgerlige partiene. 50
Den portugisiske veien
Det kanskje mest lovende eksemplet på metoden med ufravikelige krav tilbys
av Bloco de Esquerda, «Venstreblokken», i Portugal før og etter parlamentsvalget 2015. Det har vært en lærerik internasjonal debatt på nettet om den
taktikken Bloco brukte. Det første som må sies er at Bloco ikke på forhånd
hadde planlagt denne måten å forholde seg på til sosialdemokratene, Partido
Socialista (PS). Ryktene sier at det i stor grad var et overraskende utspill fra
Blocos talskvinne, Catarina Martins, i en TV-debatt med António Costa,
lederen av PS. Hun ba ham droppe tre veldig upopulære sparetiltak som PS
da var enig med høyrepartiene om: frysing av pensjonene, svekking av
stillingsvernet og reduserte bidrag fra bedriftene til velferdsordninger.
Umiddelbart ble hennes betingelser «et avgjørende spørsmål i den nasjonale
[valg] debatten. Dette var ikke et valgtriks, men et klart svar på folks ønsker,
og vi mener at det er slik et parti på venstresida bør agere for å lede politisk
endring».51
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Bloco gjorde sitt beste valg til da, med 10,2% av stemmene. En valgallianse
av det portugisiske kommunistpartiet og et grønt parti gjorde det også brukbart, med 8,2%. Disse dannet så en «de facto» politisk blokk bak de nevnte
og andre progressive krav. At de forhandlet separat med PS var ikke heldig,
men slik blir det lett når man improviserer, men dette fikk ikke så store
negative konsekvenser. Det viktigste var at de klarte å bryte opp det som i
praksis hadde vært en allianse mellom PS og høyrepartiet PSD de siste 30-40
åra, og at de fikk gjennomslag for sosiale krav som sto i motstrid til EUs
innstrammingspolitikk etter 2008. Blocos talskvinne oppsummerer det slik:
Forhandlingene med PS ledet ikke til et «venstreprogram, men til en avtale
mellom venstrepartier og (…) et sentrumsparti som hadde blitt tvunget til å
forhandle til venstre».52 Det som hadde tvunget sentrumspartiet PS til å
samarbeide til venstre var at ledelsen i PS «så hva som hadde skjedd med
PASOK og andre partier, og at hvis de støttet en høyreregjering kunne de bli
utslettet».53
Med andre ord vektlegger Bloco den taktiske og situasjonsbestemte
karakteren av forholdet mellom seg og PS, med seg selv som et systemkritisk
og PS som systembevarende parti. Bloco vil ikke bli en del av regjeringen «i
et land som adlyder EUs finanspolitiske regler og som forblir i NATO. Vi har
ikke et styrkeforhold som kan tillate oss å forandre på dette». 54 PSregjeringen ble etter hvert langt mer stabil enn hva forstå-seg-på’ere spådde.
Selv om det er ulike syn på om Bloco nå er blitt «fanget» av støtten til PS
eller ikke, så er det liten tvil om at de ufravikelige kravene som PS måtte
innfri, førte til økt kampvilje i mange sosiale grupper.55
I Spania har regjeringsspørsmålet blitt håndtert annenledes enn i Portugal,
både av venstresidas største parti Podemos og det sosialdemokratiske
arbeiderpartiet PSOE. De to partiene kunne ha fravristet Partido Popular (de
konservative) makten etter parlamentsvalgene i 2015, men Podemos hadde på
forhånd sagt at de ikke ville støtte en regjering der de selv ikke var størst, og
høyrefløyen i PSOE motsatte seg enhver tilnærming til «populistene» til
venstre. Etter at Pedro Sanches hadde slått høyrefløyens kandidat sønder og
sammen i PSOEs interne ledervalg, støttet alliansen Unidas Podemos (UP) i
2017 et mistillitsforslag fra PSOEs side mot den konservative regjeringen, og
UP samarbeidet siden med PSOE-regjeringa om landets nye statsbudsjett.
Som statsminister ledet Sanchez sitt parti til seier i valget i april 2019,
mens valgalliansen UP dempet sin kritikk av PSOE og gikk kraftig tilbake.
Med et slikt endret styrkeforhold var det overraskende at Pablo Iglesias,
lederen i Podemos, etter valget krevde tunge ministerposter i regjeringen
Sanchez. Forhandlingene mellom de to partene gikk i vasken i juli 2019. 56
Redaktøren for tidsskriftet Viento Sur, som støtter venstrefløyen i Podemos,
oppsummerte at det ikke kunne gått annenledes, gitt PSOEs karakter av å
være det etablerte regimets parti og Podemos sin svekkelse de siste åra. Han
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konkluderer at «å gå den portugisiske veien» synes å være det mest logiske
alternativet. Det ville innebære
«å tvinge ledelsen i PSOE til å forplikte seg til et minimum av punkter i
en avtale, slik at venstresiden kan stemme for innsettelsen av Pedro
Sanchez. Samtidig kan venstresiden beholde sin politiske uavhengighet
for å utvikle en fast opposisjon i parlamentet og støtte folkelig
mobilisering med sikte på å markere avstand og konfrontere PSOE,
regimet og innstrammingenes EU når det blir nødvendig». 57
Venstresida og neste valg
Mangt et venstreparti har gått inn i en lang nedgangsperiode eller nesten
forsvunnet bl.a. fordi regjeringsspørsmålet ikke har blitt grundig og rasjonelt
diskutert internt. Vi kan i ettertid se at SVs feilaktige regjeringsstrategi åpnet
et historisk rom for partier som var klarere enn SV både på «røde» spørsmål
(Rødt) og på «grønne» (MDG). Halvorsen-linja om aldri å gå ut av regjeringen fikk SVs røde og grønne farger til å falme. Partiet bukket nesten under.
Hva kunne vært alternativet? Ved å få gjennom viktige krav i regjeringsforhandlingene, f.eks. full stans i all videre oljeleting, norsk støtte til forbudet
mot atomvåpen, så ville kampviljen økt. Det er denne dynamikken som er
avgjørende, ikke en abstrakt diskusjon om de ufravikelige kravene er
systemoverskridende eller ikke. Hvis kravene oppfattes som «for radikale»,
blir de ikke tatt seriøst. Er de for tamme, brer skuffelse og politikerforakt seg.
Hva som er de viktige og riktige kravene kan bare avgjøres gjennom en bred
og virkelighetsnær debatt. Siden vi alle befinner oss i ulike deler av
virkeligheten vil vi i utgangspunktet være uenige – sannsynligvis ikke om
alle kravene, men om flere av dem. Dermed blir det avgjørende at partidemokratiet fungerer. Enighet som skal vare over en viss tid kan bare skapes
gjennom grundig og engasjert debatt, ikke ved at ledelsen «selger» et
budskap til medlemmene.
Erfaringene fra Danmark og Sverige bekrefter hvor viktig det er for
venstresiden å stille konkrete krav, og å prioritere. Er flyktningpolitikken like
viktig som jagerflyene? Hvilke elementer må være grunnpilarene i en
«forpliktende klimaplan»? Det virker som at Enhedslisten gikk i den fella
som Lysbakken peker på som en avgjørende svakhet ved SVs regjeringsstrategi: kravene var for allmenne, og derfor for enkle for den nyliberale
ledelsen i arbeiderpartiet å snike seg unna. Den uunngåelige konsekvensen
var skuffelse og demobilisering av de folkelige bevegelsene. Heller ikke
Vänsterpartiet klarte å utfordre arbeiderpartiet og komme på offensiven i
regjeringsspørsmålet – i stedet endte de opp med underdanig å se sosialdemokratene forhandle seg fram til enighet med nyliberale borgerlige partier.
For venstresidepartiene i Norge bør lærdommen fra Portugal og Spania
være at det er viktig å sammen formulere felles krav til arbeiderpartiet i god
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tid før valget. Det skaper gode debatter, og det gir arbeiderpartiet mye mindre
mulighet til å utnytte de politiske motsetningene som finnes i og mellom
partiene på venstresida. Foran parlamentsvalgene i Portugal 6.oktober 2019
formulerte de to venstrepartiene ingen felles krav til sosialdemokratene. I
motsetning til i 2015 stilte ikke Bloco de Esquerda klare ufravikelige krav i
valgkampen for støtte en sosialdemokratisk regjering. Den moderate venstrekursen som Bloco hadde presset sosialdemokratene til å føre, var populær
blant velgerne og ga (ufortjent!) uttelling for sosialdemokratene (PS), som
fikk 36,6% av stemmene (fram 4,4%). Bloco fikk 9,7% (tilbake 0,5%) og
Kommunistpartiet 6,5% (tilbake 1,7%). - Erfaringene fra Portugal er også
interessante fordi det ikke har vært aktuelt for partiene til venstre for sosialdemokratene å gå inn i regjeringen. Det å tvinge sosialdemokratene til å
akseptere utvalgte radikale krav er viktigere enn å samarbeide med dem i
regjering.58
Lederen for venstresidas tenketank Manifest, Magnus Marsdal, har i en
kronikk tatt til orde for et samarbeid mellom Rødt og SV.59 Dette aktualiseres
av at oppslutningen om Rødt i lang tid har ligget over sperregrensen og
nærmer seg SVs. Marsdal mener samarbeidet kan bygges opp ved at de foran
Stortingsvalget i 2021 stiller noen felles krav til en mulig regjering ledet av
Arbeiderpartiet. Verken RV/Rødt eller SV er tidligere blitt utfordret til å
diskutere hverandres strategier for makt på en konstruktiv måte, enda mindre
til å utvikle felles linjer i regjeringsspørsmålet. Forskjellen på Moxnes-R og
Lysbakken-SV er ikke på noen måte åpenbare, og dermed blir det et problem
for begge å begrunne hvorfor de ikke samarbeider tettere. Hvem vil være den
første til å invitere den andre til diskusjoner om plattform, strategi og taktikk
i god tid før valget? Det er interessant at nestleder i SV, Torgeir KnagFylkesnes, uttaler at Marsdal kommer med «eit konstruktivt forslag».60 I et
oppfølgende innlegg i Klassekampen konkluderer Marsdal: «En kampanje for
samfunnsendring må bygges rundt et fåtall kampsaker som gjøres så viktige
at Rødt og SV faktisk kan være villige til å felle en regjering på dem». 61
Gjennom en slik samlet tilnærming, ved å mobilisere folkelig støtte og
entusiasme for sin egen alternative politikk, kan venstresida bedre vanlige
folks sosiale og økonomiske situasjon umiddelbart og signalisere oppgjør
med nyliberalisme og innstrammingspolitikk. Ved vinne å noen viktige seire
vil en kunne skape en politisk dynamikk mellom «gata» og «parlamentet»
som kan stille spørsmålet om hva slags samfunnssystem vi vil ha på en
konkret måte. Dermed nærmer vi oss den største og vanskeligste strategiske
utfordringen rundt regjeringsspørsmålet: å få gjennomslag for en politikk
som innebærer en helt ny kurs på vei mot et radikalt annenledes samfunn.
For det første krever dette at en har innsikt i hvilke muligheter og begrensninger det ligger i å samarbeide med et sosialdemokratisk arbeiderparti
– dvs. i hvilke motsetninger og maktforhold som ligger innebygget i et slikt
parti. Så lenge arbeiderpartiet domineres av forfektere av nyliberal «moderni172

sering», i tett dialog med kapitalistklassene nasjonalt og internasjonalt, er det
naivt å gå inn i samarbeid med et slikt parti hvis en samtidig gir løfter til
velgerne om å gjøre noe radikalt med vår tids viktigste problemer.
For det andre kreves en strategi for hvordan utvikle et ideologisk hegemoni i samfunnet, ved å vinne tilslutning fra brede lag av folket til ideer som
underbygger hvem som er «vi» og hvem som er «dem» – dvs. om hva som er
den viktigste konfliktlinjen i samfunnet.62 Dette arbeidet må gjøres i tett
allianse med de viktigste sosiale bevegelsene. Kampanjen for «profittfri
velferd» er et godt eksempel på noe som kan danne grunnlag for en offensiv
hegemonikamp. Kampanjen har allerede fått relativt begeistret oppslutning i
fagbevegelsen og grunnplanet i arbeiderpartiet.
For det tredje må venstresida ha en mest mulig samlet og realistisk
forståelse av maktforholdene i samfunnet – særlig av internasjonale og
nasjonale institusjoner som garantert vil legge hindringer i veien for radikale
regjeringsplaner. For eksempel er det svært sannsynlig at en venstreregjering,
ikke bare i Hellas men også i Norge, kommer på kollisjonskurs med EUkommisjonen og tilliggende institusjoner. Gjennom EØS-avtalen er Norge
bundet av så mange direktiver, lover og regler at en kan si at stats- og rettsapparatet i virkeligheten er underlagt EU og dens traktatbundne nyliberalisme. Kapitalkrefter og høyrepolitikere vil løpe til EU for å få omgjort ethvert
progressivt vedtak i Norge. Derfor må venstresida få aksept for at EØSavtalen må vike når den undergraver demokratiske vedtak her hjemme. En
strategi må utvikles for å oppheve EØS-avtalen og inngå europeisk samarbeid
på et annet grunnlag.63
Ved å ha klart for seg hvilke forutsetninger som må være tilstede, og
hvilke politiske krav som må være innfridd for at et venstreparti skal støtte
eller delta i en regjering, kan venstresida gå fra irrelevans og handlingslammelse til en avgjørende aktør i kampen om samfunnsutviklingen i årene
som kommer. Det trengs i det kommende tiåret hvor klimagassutslippene må
reduseres med minst 50%, profitten må ut av velferden, EU direktiver må slås
tilbake, og lederlønninger må senkes dramatisk.
NOTER
1)

2)
3)
4)
5)

Vi bruker heretter «venstresida» synonymt med den radikale venstresida, dvs.
partier og bevegelser som definerer seg til venstre for de sosialdemokratiske
arbeiderpartiene.
Se artikkel av Wolfgang Streeck i dette nummer av Vardøger.
Se artikkel av Ingo Schmidt i dette nummer av Vardøger.
Se artikkel av Chantal Mouffe i dette nummer av Vardøger.
Frankrike har sterk presidentmakt og et udemokratisk system med «enmannskretser», der de to kandidatene med flest stemmer går videre til en avgjørende
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6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

174

andre valgomgang. Dette gjør det nesten umulig for mindre partier å komme inn
i parlamentet.
I Storbritannia velges kun én representant fra hver valgkrets, med én valgomgang der kandidaten som får flest stemmer vinner («first-past-the-post» prinsippet). Dette gjør det svært vanskelig for nye eller mindre venstrepartier å bli
representert i parlamentet. Venstreaktivister går derfor som oftest inn i Labour.
Følgelig avgjøres «regjeringsspørsmålet» i stor grad av styrkeforholdet mellom
høyre og venstreside i Labour. Se for øvrig Hilary Wainwrights artikkel i dette
nummer av Vardøger.
Forholdet til regjeringer som det franske sosialistpartiet har ledet siden 1981,
har vært et avgjørende spørsmål for den franske venstresida – dvs. kommunistpartiet PCF, Noveau Parti Anti-capitaliste (NPA), Lutte Ouvrière og
Mélenchons Front de Gauche. Om Frankrike se for øvrig Idar Helles artikkel i
dette nummer av Vardøger.
Se Einar Braathens artikkel i dette nummer av Vardøger.
I Irland har Sinn Féin (SF) etter bankkrise i 2009 og troika-pakka i 2011 overtatt
fra Labour Party som det ledende partiet til venstre, basert på republikanisme og
sosialdemokratiske ideer. Se Daniel Finn, «The Adaptable Sinn Féin» i C.
Principe og B. Sunkara (red.), Europe in revolt, Chicago 2016.
I Italia støttet Partito della Rifondazione Comunista (PRC) en sosialliberal
regjering og dens krigsoperasjoner i Afghanistan, angivelig for å forhindre at
Berlusconi kom tilbake til makten. Partiet ble straffet ved å miste alle sine
plasser i parlamentet etter valget i 2008. Deretter gikk det i oppløsning. Se
David Broder, «Resurrecting the Italian Left» i Principe og Sunkara (red.),
Europe in revolt, ibid., og Einar Braathens artikkel i dette nummer av Vardøger.
Om Tysklands sosialdemokrati og venstreside, se artikler av hhv. Ingo Schmidt
og Wolfgang Streeck i dette nummer av Vardøger.
Imidlertid er Belgia en føderasjon mellom én flamsktalende og én fransktalende
del. Venstresida og arbeiderpartiet står sterkt bare i den fransktalende delen med
det post-maoistiske Parti du Travail de Belgique (PTB) og Parti Socialiste.
Nederland har i hele etterkrigstiden hatt en svak arbeiderbevegelse. Arbeiderpartiet PvdA og venstrepartiene, inklusive det post-maoistiske Sosialistpartiet,
har de siste tiårene sjeldent samlet mer enn 25% av stemmene. Se Alex de Jong,
«The Dutch Socialist Party: From Sect to Mass Party» i Principe og Sunkara
(red.), Europe in revolt, op.cit.
Strategi her forstått som en tilnærming som ikke helt og holdent er situasjonsbestemt («taktikk»). Strategien er å stille krav; hvilke krav og hvilke allianser en
inngår for å gi kraft til kravene, er taktiske spørsmål.
Frank Rossavik, Fra Kings Bay til Kongens Bord, Spartacus, 2011.
For informasjon om Kings Bay se f.eks: https://www.dagsavisen.no/helg-nyeinntrykk/reportasjer/urettferdig-kritikk-av-far-1.476128.
Se Vegard Nore og Anders Ekeland, «Byrådssamarbeidet i Oslo: suksess eller
selvutslettelse?» Vardøger 23 (1996).
Erik Solheim, Nærmere, Millennium, 1999.
Kristin Halvorsen, Gjennomslag, Cappelen Damm, 2012.
Solheim, op.cit, s. 382.
Halvorsen, op.cit. s. 96.
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23)
24)

25)
26)
27)

28)
29)

30)
31)
32)
33)

34)
35)

36)
37)
38)
39)
40)
41)

42)
43)

Halvorsen posisjonerte seg dermed til høyre for det klassiske sosialdemokratiet
som hadde avskaffelse av kapitalismen som sitt langsiktige mål.
Solheim, op.cit., s. 380.
Denne venstresiden har ikke vært formelt organisert, men i 1999-2001 var
«Nettverk mot høyredreining» et klart uttrykk for denne strømningen i SV. De
senere år har ulike epostlister, som «ByggSV» overtatt denne rollen.
https://www.manifesttidsskrift.no/sv-et-liv-etter-valget/
Nore og Ekeland, op.cit.
Før og under SVs landsmøte i 2005 forsøkte en av de to forfatterne av denne
artikkelen å vinne gehør (forgjeves) på venstresida i SV for en annen tilnærming. Generelle krav til «forutsetningene» for å delta i regjering var ikke egnet til
å stanse Solheim-Halvorsens prosjekt. Venstresida i SV burde ha reist en
diskusjon i SV om hvilke prioriterte saker en ville formulere som ufravikelige
krav til regjeringssamarbeid.
Alle sitatene i det følgende er fra Halvorsens bok, op.cit. s. 172 – 181.
Vår merknad: de diskusjonene tok neppe mye tid. Stoltenberg kunne ikke ha
kommet fram til et klimamål som var dårligere enn EUs. Stoltenberg kunne
trygt gå for 30% fordi han ville kjøpe seg fri med utslippskvoter.
Halvorsen, op.cit., s.177.
Audun Lysbakken, Frihet sammen – en ny sosialisme for en ny tid, Gyldendal
2015.
Jfr. Hans Ebbings anmeldelse av boka: http://marxisme.no/sosialismensuutholdelige-letthet-fortellingen-om-a-kjore-segway-sammen/
Lysbakken, op.cit., s. 245. Lysbakken nevner ikke brosjyren «På 500 døgn –
fem hundre seire» som SV-ledelsen delte ut på landsmøtet i 2007. Hvis det
virkelig hadde vært så mange «seire» – hvorfor gikk SVs oppslutning bare
nedover fra våren 2005 til en nådde sperregrensen ved kommunevalget i 2011?
Ibid., s. 250.
De tre partilederne, Stoltenberg, Halvorsen og Haga, gikk ut og lovte at en rødgrønn regjering ikke ville øke skattene utover 2004 nivået, dvs. det nivået den
borgerlige regjeringen siden 2001 hadde nådd etter noen runder med skattelette
til de rike. https://www.dagbladet.no/kultur/skatteproblemet/64572681
Lysbakken, op.cit. s. 246.
Ibid., s. 247.
Ibid., s. 249.
Ibid., s. 250.
Ibid., s. 263.
Brigt Kristensen, «Makt, motmakt og strategi for sosialisme», Gnist, ibid.
https://marxisme.no/makt-motmakt-og-strategi-for-sosialisme/ Kristensen har
vært aktiv i AKP, RV og Rødt siden syttitallet og vært langvarig medlem av
bystyret i Bodø.
Ibid.
En rettsak reist mot velferdsprofitør-selskapet Stendi, som formidlet arbeidskraft. Rettsaken dreide seg om denne arbeidskrafta var ansatte med tariffbestemte rettigheter eller om de var selvstendige konsulenter. Fagforbundet
anket dom som falt i Oslo tingrett i august 2019.
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Se Arne Byrkjeflot, «Kritiske refleksjoner», 2006, tidsskriftet Rødt.
https://marxisme.no/arne-byrkjeflot-4/. Byrkjeflot kommer her med en panegyrisk hyllest til den rød-grønne regjeringens korrigeringer av Bondevik IIregjeringens politikk, med etter vår mening naive forhåpninger om hva Soria
Moria I erklæringen kunne føre til.
Gnist, 2A 2019. http://marxisme.no/det-er-en-okende-tro-pa-forandring/
Et eksempel: Etter brakvalget i 2015 ble Rødt i Tromsø en del av flertallet og
oppnådde etter egen oppfatning en god del. De har likevel blitt stilt overfor de
samme dilemmaene som SVere kjenner veldig godt. De får kritikk internt i Rødt
for å «ha vært for dårlig til å vise fram egen politikk».
Andres Tymi, Gnist, op.cit. https://marxisme.no/rodts-erfaringer-medsamarbeid-i-bodo/
Se Bjørgulv Braanens Fokusartikkel i Klassekampen 4. februar 2014.
http://www.internationalen.se/2019/01/dystra-tider-nu-kravs-mobilisering/
Se Göran Therborns artikkel i dette nummer av Vardøger.
Campos, Costa og Rola: «Lessons from the Portuguese non-model»,
http://internationalviewpoint.org/spip.php?article5593
Catarina Martins, «The Portuguese Experiment», New Left Review 106, July
Aug 2017, s.53.
Ibid. s. 44.
Ibid. s. 48.
For en kritisk røst, se https://jacobinmag.com/2018/06/portugal-left-blocsocialist-party-austerity. For et forsvar av taktikken se
http://internationalviewpoint.org/spip.php?article5593.
«Løsningen» på denne regjeringskrisen ble nyvalg den 10.november 2019.
Jaime Pastor, «El gobierno de coalición, en vía muerta. ¿Y ahora qué?», Viento
Sur, 27. juli 2019. https://vientosur.info/spip.php?article15005
Hvorvidt man er et (betinget) støtteparti eller går inn i regjering er ikke noe
prinsipielt spørsmål, men et taktisk. Venstrepartienes styrke (valgoppslutning
sammenliknet med arbeiderpartiet), støtte fra bevegelsene (inkludert fagbevegelsen), menneskelige ressurser i form av rutinerte og erfarne folk til å fylle
«uriaspostene», samt grad av enighet internt i partiet (og blant støttespillerne i
bevegelsene) avgjørende faktorer. Det er åpenbare «farer» ved å gå inn i
regjering, men disse må man ha en konkret analyse av og utviklet en kapasitet
til å møte. Det er f.eks. ikke slik at venstresidas folk i regjeringsapparatet
uunngåelig vil bli «kjøpt opp».
Magnus Marsdal, «Den nye venstresida», Klassekampen 18. juni 2019.
Klassekampen, 19.juni 2019.
Magnus Marsdal, Klassekampen, 25.juni 2019.
Vi viser til artikkelen til Chantal Mouffe, «Den populistiske utfordring», i dette
nummer av Vardøger.
Artiklene til Asbjørn Wahl og Hans Ebbing i dette nummeret av Vardøger tar
opp hvor viktig en gjennomtenkt anti-EU strategi er, dersom en skal få folkelig
oppslutning om en radikal venstrepolitikk og ikke minst få gjennomført den.

Hans Ebbing
KOMMENTAR TIL EN SOSIALDEMOKRATISK DANNELSESREISE I EUROPA

Den store reisen
Sosialdemokratiets krise i Europa er et sammensatt fenomen. Dette gjenspeiles i Halvor Finess Tretvolls omfattende reportasje Sosialdemokrati i en
skjebnetid.1 Men det er tendenser som er tilstrekkelig felles til at vi kan
snakke om ei felles krise. Tendensene er tydelig fra begynnelsen av 1990tallet etter Sovjetunionens sammenbrudd. Men etter finanskrisa i 2008 er
krisa blitt så åpenbar at det er dekkende å snakke om felles «skjebnetid». I
sum blir krisa tydelig med en vesentlig tilbakegang for sosialdemokratiene
ved valgene, framgang for såkalte populistiske partier på høyresiden som
også spiser velgere fra borgerlig-liberale partier i midten.2 Og det er dette
som har motivert forfatteren for sin reiseskildring gjennom sosialdemokratiene i EU-landene Tyskland, Spania, Sverige, Italia, Frankrike,
Storbritannia med EØS-landet, det han kaller «annerledeslandet Norge», som
start og avslutning.3 Denne artikkelen begrenser seg til å kommentere et
gjennomgripende forhold som ikke blir tillagt vekt hos Finess Tretvoll: EU
som konstituerende ramme for sosialdemokratisk politikk.
Utgangspunktet
Finess Tretvoll har bakgrunn som politisk journalist i NRK før han gikk til
Arbeiderpartiets tankesmie i 2017 som redaktør av Agenda Magasin og
forlaget Res Publica. Han «har ingen spesiell omsorg for Arbeiderpartiet»,
men innrømmer at «de lyse utsiktene» for at AP igjen kunne komme til
regjeringsmakt ved valget i 2017, var årsak til at han skiftet beite fra NRK til
Agenda. Valget 11. september 2017 var «et valg Arbeiderpartiet ikke kunne
tape, men tapte likevel» (s. 13,11).
Dette har en dobbelt betydning: a) at meningsmålingene lenge var
positive for fornyet regjeringsmakt for AP, og b) at partiet ikke hadde råd til
å tape dette valget. Et nytt nederlag for Høyre og FrP ville utsette partiet for
nye påkjenninger, dels av ukjent type, skulle det vise seg, gjennom Metoorevolusjonen, som forfatteren kaller det (s. 383). Vi kan konstatere at denne
«revolusjonens» virkninger åpnet opp for nye, interne muligheter i
maktkampen mot det sosialdemokratiske patriarkatet og dermed for nye
politiske karrierer, samtidig som andres ble lagt i grus. Hvilke konsekvenser
dette vil ha for AP på sikt, gjenstår å se. Journalistens interesse for en
sosialdemokratisk skjebnetid kan ikke være politisk nøytral om den skal være
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troverdig. Til det er krisa alt for viktig for det store flertall av EU-/EØSområdets ca 510 millioner borgere.4
Forfatterens metode er journalistisk spørrende og refererende. Intervjuobjektene, «kildene», er oftest sentrale partifunksjonærer eller parlamentarikere, eller politisk engasjerte, uavhengige samfunnsvitere av ulike slag, sosiologer, statsvitere, økonomer, utenfor den sentrale partikjernen, gjerne
tilknyttet en eller annen tenketank. De deler en bekymring for sosialdemokratiets framtid. Empirien om de strategiske overlegningene i samband
med valgmobiliseringene formidles i hovedsak av intervjuobjektene og av
forfatterens egne observasjoner som politisk journalist. Forfatteren har lite
kontakt med partiaktivister i partienes grunnplan – i den grad slike er å
oppdrive.5
Isolasjonen
Innimellom fornemmer han likevel stemninger og følelser hos velgere som
kjenner sosial og eksistensiell uro. Etter at han «hadde snakket med alle
forskerne og forståsegpåerne» om det italienske sosialdemokratiets, Partito
Democratico, PD, dystre utsikter etter valgresultatet våren 2018, kommer han
på en kafé «den siste kvelden i Roma «i snakk med to kvinner som uttrykker
uro, ensomhet og isolasjon» (s.253). Også disse tilfeldige «kildene» er akademikere, den ene økonom, og er representative for de sosiale grupper som
en akademisk-politisk journalist fra Norge naturlig kommer i snakk med når
han først er i Roma: Det var den våren da Renzis og hans EU-vennlige regjeringsparti PD, fanget av «markedstenkning» måtte gi tapt for en «koalisjon av
populister og EU-skeptikere» Femstjernersbevegelsen (Movimento 5 Stelle)
og Lega Nord. PD «hadde mistet kontakten med vanlige folk og evnen til å
forstå hva som rørte seg i samfunnet». Med andre ord: Det italienske
sosialdemokratiet mangler sine organisk intellektuelle slik Antonio Gramsci
definerer deres rolle i klassenes politiske og kulturelle organisering og
kamper om hegemoni.
I Italia har Finess Tretvoll også en samtale med lederen av tenketanken
Alternativa Europea, Olimpia Troili. Hun kritiserer Renzi for å marginalisere
grupper, særlig venstresiden, i partiet, som med sine alternativer kunne åpnet
partiet mot de sosiale lag og klasser som partiet hadde isolert seg fra, slik
også fagforeningsleder Gianna Fracassi fra CGIL uttrykte det. I Italia har
koalisjonen av «populister og EU-skeptikere» seinere konsolidert seg til
høyrefraksjonens fordel under ledelse av Matteo Salvini fra Lega Nord med
Partito Democratico som avmektig tilskuer. «Renzi betraktet fagforeningene
som gammelmodige, utdaterte og irrelevante i den visjonen han hadde om et
modernisert parti som skulle skape et framoverlent og innovativt Italia», som
Gianna Fracassi sa det til intervjueren. Partiet kom aldri «i kontakt med
forstedene og landsbyene», for der «å møte vanlige italienere på deres
178

premisser» (s.243, 245). Det gjorde heller ikke den norske journalisten på sin
politiske dannelsesreise i Europa.
Elefanten i rommet
Med dette som begrensning gir boka et troverdig, sammensatt bilde av sosialdemokratienes situasjon innenfor EU (og dels i EØS-Norge) slik dette viser
seg «på overflaten», det vil si gjennom valgene, kommentert av kommentariatet. Det som observeres, er de sosialdemokratiske partiene som valgkamporganisasjoner, konkurransen i det politiske «markedet», kampen om de
riktige «verdier». Det dreier seg ikke om de interessemotsetninger som er
innbakt i de institusjonelle og klassemessige rammevilkårene for den parlamentariske politikken. Enhver politisk opplyst journalist bør vite at EU med
alle sine institusjoner, særlig EU-kommisjonen og Den europeiske sentralbank (ECB), sammen med Det internasjonale pengefondet (IMF), Troikaen,
setter rammebetingelser for politikken i de enkelte EU-land, ikke bare eurolandene, men mest der. Men dette overgripende maktforholdet blir verken
identifisert eller definert av forfatteren. Spørsmålet om for eksempel
demokratisk kontroll over Norges strategiske vannkraftressurser og dermed
landets industripolitikk, settes i dag ikke av Stortinget, men av EUkommisjonen gjennom lanseringen av energibyrået Acer som Norge som
medlem av EØS må ta stilling til. Nettopp av den grunn er det viktig for det
«moderne», norske sosialdemokratiet at Acer – og andre EU-direktiver – ikke
blir gjenstand for åpne, nasjonal-demokratiske prosesser i tilknytning til
Stortingsvalg, men holdes mest mulig utenfor disse.
Det dreier seg om en statsorganisert, overnasjonal liberalisme under
Tysklands ledelse – ordoliberalisme. Denne liberalismen nøyer seg ikke med
å regulere rammeverket for friest mulige bevegelser i markedene for varer,
arbeidskraft, verdipapirer, investeringer og kreditt, men søker å underlegge
seg hele nasjonaløkonomier for nettopp å kunne avskaffe dem som
nasjonaløkonomier med egen valuta og egen, sjøldefinert budsjettpolitikk.
Dette har ringvirkninger utenfor EU. «Det som uroer meg her, er at
betydningen av EØS-avtalen, av å ha ordnede forhold til Europa, ikke alltid
anerkjennes», sier Jonas Gahr Støre i det avsluttende intervjuet (s.400, kursiv
her). At EUs direktiver for arbeidsmarkedet har vist seg å bli den største
trusselen nettopp mot «den norske modellen», som Arbeiderpartiet ellers
skryter av, er et unevnelig tabu, som «elefanten i rommet», slik Asbjørn
Wahls sier det i sin artikkel i dette Vardøger.
Synkronisering av kollapser
Det dreier seg altså om samtidige sosialdemokratiske kollapser i flere vesteuropeiske land, alle innenfor EU, mer eller mindre synkronisert med utviklingen av EUs økonomiske politikk, særlig i Euro-landene, men ikke bare
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der, med trusselen om rettslige og økonomiske sanksjoner initiert av
Tyskland, hengende over seg. Det fikk Hellas merke tydeligere enn noen
andre. Det greske sosialdemokratiet, Pasok, gikk fra 44 prosent av stemmene
ved valget i 2009, da det overtok regjeringsmakten fra det konservative,
liberalistiske Nytt Demokrati, til 4,7 prosent i 2015.
Nå er ikke situasjonen i Hellas gjenstand for Finess Tretvolls reportasje.
Men han stiller seg med rette kritisk til den gjengse fortellingen, også i
Agenda, om at sammenbruddet av Pasok kan isoleres til at Pasok ble
regjeringsparti i 2009 og fikk til oppgave å håndtere virkningene av finanskrisa, og at det følgelig «ikke hadde noe med oss å gjøre» (s.12). Saken er at
Pasok ikke hadde noen sosialdemokratisk motstrategi til EUs retningslinjer
for krisepolitikken i Hellas da de vant valget i 2009 og kom i regjeringsposisjon. Følgelig var Pasok ikke noe reelt alternativ til Nytt Demokrati. Da
det «venstrepopulistiske» Syriza overtok som regjeringsparti i 2015, fikk
grekerne smake pisken fra EU. EUs anti-sosialdemokratiske hardkjør hadde
brei støtte fra samtlige sosialdemokratiske partier i EU, og ganske særlig fra
det tyske SPD.
Dette fraværet av sosialdemokratisk solidaritet gjennom underordningen
under EU-institusjonene (og dermed under Tysklands politiske og økonomiske dominans), forblir en hvit flekk hos Finess Tretvoll. Han erkjenner rett
nok at «sosialdemokratiets krise stikker dypere enn mange, kanskje særlig i
Norge, har villet erkjenne» (s.13), men knytter det ikke til utviklingen av EU
som et dynamisk maktforhold. Elefanten i rommet beveger seg fritt gjennom
de 444 sidene.
I Vardøger 36 (2016) minner Dag Seierstad oss om at sosialdemokratiene
i perioden 1996 -2002 hadde flertall i EU-rådet, et betydelig innslag i EUkommisjonen og flertall i EU-parlamentet. I denne europeiske «storhetsperioden» for sosialdemokratiet «er det ikke mulig å se den minste antydning
til at sosialdemokratiet styrte, eller tok sikte på å styre». 6 Det var tvert om
perioden da markedsliberalismen ble definitivt sanksjonert gjennom
Amsterdam-traktaten (1997), Lisboastrategien (2000, den s.k. konkurransestrategien) og Nice-traktaten (2000).
Labours europeiske forvirring
I England kommer dette til uttrykk på en forvridd måte: I Labour under
ledelse av Jeremy Corbyn er partiets framgang de seinere år forbundet med
en venstredreining og en aktivisme på grunnplanet som på en rekke punkter
er i strid med den generelle, markedsliberalistiske tendensen i EU, slik Hilary
Wainwright peker på i sin artikkel i dette Vardøger. Den avviker tydelig fra
et innsovnet «partiliv» i de sosialdemokratiske partiene ellers. Labour krever
renasjonalisering av jernbanen, fornyelse av velferdsstatens universalistiske
prinsipper, motstand mot privatisering og konkurranseutsetting, kort sagt
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generell styrking av offentlig sektor. Denne framgangen trues nå av partiets
schizofrene forhold til EU og dermed til Brexit.7
Schizofrenien har sitt grunnlag i at Labour under hele Brexit-prosessen er
presset fra to kanter – europeisk ordoliberalisme med et nødvendig minimum
av innslag av arbeidstakerrettigheter på den ene side, og på den andre side
frykten for en mer «anarkistisk» liberalisme av britisk merke dersom, eller
når, de konservative Brexit-liberalistene kommer til makten etter at Brexit er
realisert. At store fagforeninger foretrekker det minste av to onder, er forståelig. Dessuten står illusjonen om «et mer sosialt Europa» fortsatt sterkt, hvis vi
skal tro tidligere generalsekretær for Trade Union Congress, TUC, Lord (!)
John Monks (s.339). Men standpunktet mangler ethvert strategisk perspektiv
på muligheten av å mobilisere britiske lønnsarbeidere for nasjonale løsninger
først, noe som alltid har vært utgangspunktet for sosialdemokratiets seire i
tidligere tider.
Labours situasjon er spesiell også på bakgrunn av den massive beskyldningen om antisemittisme som fyrer opp under interne splittelser. Beskyldningene er i stor grad regissert med nettopp dette formål for øye. Den
formidles gjennom kommersielle massemedier som går i allianse med den
liberalistiske høyresiden i Labour. Venstre-Labour må for all del ikke bli et
regjeringsparti! Beskyldningene har fått sin egen «sannhet» i kraft av sine
massive formidlinger, helt uavhengig av om de er sanne eller falske. Følgelig
er de hevet over enhver mulighet for å bli tilbakevist med tilstrekkelig
politisk tyngde. Finess Tretvoll lar først den adelige Roger Liddle, baron av
Carlisle og medlem av Labour, en av Tony Blairs fortrolige, få utfolde seg
om disse antisemittiske tendensene uten et eneste kritisk motspørsmål (s.
354), før han slipper internasjonal leder for TUC, Owen Tudor, til. Han
tilhører etter Finess Tretvolls vurdering en tendens til venstre for Corbyn. For
Tudor er det «en gåte hvordan Labour kunne bli anklaget for noe så
forferdelig» (s.361). Finess Tretvoll selv har ingen mening.
Et sosialdemokrati for framtiden: Om å «ta kontroll over transformasjonene»
I bokas sluttkapittel «En vei ut av skjebnetiden?» – etter en samtale med
Jonas Gahr Støre om det norske sosialdemokratiets vanskelige situasjon og
fortredeligheter i lys av #Me-Too-revolusjonen – kjenner forfatteren seg
kallet til programmatisk høyttenkning og lanserer slagord som «økonomi –
alternativ til kutt- og sparepolitikken», «arbeidsliv – gode og trygge jobber
for alle», «teknologi – for menneskene, ikke kapitalen», «kompetanse – storsatsing på livslang læring», «migrasjon - reform basert på grunnverdiene»,
«klima – rettferdighet i det grønne skiftet», «velferd – mer frihet gjennom
fellesskapet» og endelig, der kom elefanten: «EU – et sterkere sosialt
Europa». Med andre ord: EU som sosialdemokratisk virkemiddel!
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Dessverre er vår nye politiker taus om hvordan – med hvilke sosiale krefter
og mobiliseringer – disse parolene for «kontroll med transformasjonene» skal
gjennomføres. Til punktet om EU får vi vite at «Europas sosialdemokratiske
partier må tre ut av de nasjonale kontekstene …». Men det er jo nettopp det
de har gjort, slik Finess Tretvolls reportasjer viser, og slik mistet
grunnleggende kontakt med sine velgere og fagforeninger. For det er vel bare
en slik forankring på hjemmebane som kan gjøre en ekte internasjonalisme
mulig og troverdig? Dermed er dannelsesreisen fullført – inntil videre.8
Bergen juli 2019
(Denne artikkelen er ikke fagfellevurdert)
NOTER
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)
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Halvor Finess Tretvoll, Sosialdemokrati i en skjebnetid, Res Publica, Oslo 2019.
For nærmere valgstatistisk belegg for dette, se tabell i Ingo Schmidts artikkel i
dette Vardøger.
Partiene til venstre for sosialdemokratiene har i perioden 2008-2019 hatt en
liten, men ustabil vekst, slik valget i Spania april 2019 er et eksempel på.
Begrepet skjebnetid er i samklang med Göran Therborns begrep om «twilight»
(«skumringstime») i Twilight of Swedish Social Democracy. Se denne artikkelen
i norsk oversettelse i dette Vardøger. Finess Tretvoll har ingen referanser til
Therborn. Der Therborn legger stor vekt på det liberalistiske gjennomslaget i det
svenske sosialdemokratiets økonomiske tenkning, forblir denne ideologiske
komponenten, som er i samsvar med EUs økonomiske filosofi og strategi,
unevnt hos Finess Tretvoll.
Det er påfallende at Finess Tretvolls kontakt med aktivister i Momentumbevegelsen, som er viktige støttespillere for Jeremy Corbyn som leder av
Labour, først skjer ved at representanter for denne på eget initiativ tar kontakt
via mail og samtaler over pc-skjermen med den oppsøkende journalisten
hjemme i Oslo etter valfarten til London er fullført (s. 369 ff).
Dag Seierstad «Sosialdemokrater i Brussel – hva hjelper det?», Vardøger 36
(2016), s. 138.
Hvordan Labours radikale, «ekte» sosialdemokratiske politikk en gang i framtida skal kunne realiseres under EU-kommisjonens og EU-domstolens overoppsyn, får vi vite mindre om.
Etter at manuskriptet til denne kommentaren var ferdig, vedtok Fellesforbundet
enstemmig på sitt landsmøte 18. oktober 2019 at LO bør trekke sin økonomiske
støtte til tankesmien Agenda. Strategien bak Agenda – «å smi en allianse med
Venstre og Krf” ble omtalt som et ”politisk blindspor». Agenda framstår som
arbeiderklassens anorganiske intellektuelle.
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