
MARTIN NICOLAUS: 

Teorien om 
arbeideraristokratiet 

La meg kort skissere den historiske bakgrunn for teorien 
om arbeideraristokratiet. Det begynner med Engels som i 
1858 bemerket: "Det engelske proletariat blir i virkelig
heten mer og mer borgerlig. Det ser derfor tilsynelatende 
ut som om denne nasjon - som er mer borgerlig enn alle 
andre nasjoner - har som sitt endelige mål å ha et borger
lig aristokrati og et borgerlig proletariat ved siden av 
selve borgerskapet. For en nasjon som utbytter hele verd
en er selvfølgelig dette noe som til en viss grad lar seg 
forsvare." 

I 1860- og 1870-årene kunne hverken Marx eller Engels fin
ne avgjørende bevis for at man ~kke hadde lykkes i å nå 
dette mål. Så sent som i 1882 skrev Engels at "det er ikke 
noe arbeiderparti her, det er bare konservative og libe
rale radikale, og arbeiderne tar lystig del i dansen om
kring Englands monopol på verdensmarkedet og i koloniene". 
Ikke før i 1890 så han de første håpefulle tegn til en 
splittelse mellom de øvre deler av den engelske arbeider
klasse og det "til nå stagnerende lave6te lag". To år sen
ere var sp1ittelsen mer markert: Engels skilte da mellom 
en "liten priviligert og beskyttet minoritet" som hoved
sakelig var medlemmer av de "gamle konservative fagforen
inger" på den ene side og den "store masse" av arbeidere 
på den andre side. Han sammenfattet det som hadde hendt i 
de tre forutgående ti-år på fØlgende måte: "Sannheten er 
denne: I den perioden England hadde et industrielt mono
pol var den engelske arbeiderklassen i en viss grad med 
på å dele utbyttet av dette monopol. Dette utbytte ble 
imidlertid fordelt meget skjevt blant dem: Den privili-
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gerte minoritet fikk mest, men endog den store masse fikk )~ 
fra tid til annen i hvert fall en ' midlertidig del av ut
byttet. Og dette er grunnen til at det ikke har vært noen 
sosialistisk bevegelse i England siden bevegelsen etter 
Owenl døde ut". 

Et tiår senere - etter at det engelske imperium allerede 
hadde begynt å bryte sammen - kom Hobson2 med sine profe
tier om hva som ville ha hendt dersom imperiet hadde fort
satt å eksistere. Befolkningen i metropolene, skrev han, 
ville ha trukket seg tilbake fra alt produktivt arbeide 
og blitt forvandlet til en unyttig, adelspre~et klasse -
parasitter på de koloniale folkenes arbeide. 

Lenin begynte sin politisk-Økonomiske skriving på omkring 
den samme tiden. Hans holdning overfor de britiske fagfor
eninger var til å begynne med ganske positiv. I 1899 be
traktet han dem i visse henseende som en avantgarde. Heni
mot slutten av 1905 snudde han imidlertid helt om og er
klærte seg enig med Engels' vurdering av dem, og fremholdt 
dem som et klart negativt eksempel. På Stuttgart-kongres
sen til den andre internasjonalen i 1907 ble forbindelsen 
mellom arbeideraristokratiet og imperialismen trukket opp. 
Lenin rapporterte at "den europeiske proletar befinner seg 
delvis i en situasjon hvor det ikke er hans arbeide, men 
arbeidet til de praktisk talt trellbundne innfødte i kolo
niene som opprettholder samfunnet. Det britiske borgerskap 
får f.eks. mer profitt fra de mange millioner av befolk
ningen i India og andre kolonier enn fra de britiske ar
beidere. I visse land utgjør dette det materielle og Øko
nomiske grunnlag for infiseringen av proletariatet med 
kolonial sjåvinisme". 

Da den internasjonale sosialisme i 1914 ble splittet på 
det koloniale spørsmålet, utgjorde teorien om arbeiderari
stokratiet hovedpoenget i Lenins teoretiske disputt med 
de høyre- og sentrumsorienterte (eller sjåvinistiske og 
pasifistiske) retninger innen sosialismen. Med teorien om 
arbeideraristokratiet demonstrerte Lenin at splittelsen 
ikke skyldtes personlige eller subjektive grunner (en 
forklaring han oppfattet som sofisteri) , men at den snar
ere var forårsaket av virkelige, objektive motsetninger 
innen arbeiderklassen. Han skrev om de høyre- og sentrums
orienterte retningene at de" ... utviklet seg gjennom 
flere årtier og var et resultat av bestemte forhold ved 
den kapitalistiske utvikling. Utgangspunktet var den per
iode da et priviligert lag av arbeiderklassen førte en 
forholdsvis behagelig og sivilisert tilværelse. Denne 
tilværelsen gjorde dem imidlertid "borgerlige". De fikk 
smulene av profitten på den nasjonale kapital samtidig 
som de ble isolert fra de ruinerte og utarmede massers 
lidelser, elendighet og revolusjonære følelser ... Dette 
utgjør det Økonomiske grunnlag for våre dagers sosiale 
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imperialisme". 

Lignende formuleringer forekom til stadighet i Lenins 
verker under den første verdenskrig4. Lenin anså denne 
teorien som så viktig at han kalte Marx' og Engels' synsp
unkt på spørsmålet for "kjernepunktet i et taktisk opplegg 
for arbeiderbevegelsen som er basert på de objektive be
tingelser i den imperialistiske epoke". 

Hvilke generelle trekk kjennetegner et arbeideraristokra
ti? Dette er et viktig spørsmål siden man ikke har noen 
garanti for at de grupper som utgjorde et aristokrati for 
et århundre siden fremdeles utgjør et aristokrati idag. 
Engels' beskrivelse av de engelske fagforeninger i 1892 
må uten tvil modifiseres idag, men den viser de underlig
gende generelle prinsipper. Han skriver at "de (fagfor
eningene) er organisasjoner for de fag hvor voksne, mann
lige arbeidere utfører hovedparten av alt arbeide. Her 
har hverken kvinner, barn eller maskiner foreløpig kunnet 
by på konkurranse som har svekket deres posisjon ... De ut
gjør et aristokrati innen arbeiderklassen. De har lykkes i 
å tilkjempe seg en relativt behagelig posisjon og de opp
fatter det som en selvfølge at de skal fortsette å ha den
ne posisjonen". Og dette ble, tilføyer Engels, muliggjort 
av Englands industrielle og koloniale monopol. 

Arbeideraristokratiet kan således med generelle vendinger 
sies å være et monopol innenfor et monopol. Det består av 
arbeidere som profiterer på strukturer som utelukker kon
kurranse fra andre arbeidere, og dette skjer innenfor et 
kapitalistisk system som utelukker konkurranse fra andre 
systemer. Sett i verdensmålestokk er arbeideraristokrati
et et miniatyr-imperium av arbeidere innenfor et større 
imperium av kapitalister. Hvordan kan dette skje? 

Overfor andre arbeidere er arbeideraristokratiet anti-na-
s jonalistisk , overfor det "konkurrerende" borgerskap er 
det nasjonalistisk og overfor den internasjonalismen som 
Lenin representerte, er det dødsens fiendtlig. Arbeiderari
stokratiet er som Lenin kalte det, "arbeiderklassens bor
gerlige ledelse". 

I tillegg til arbeideraristokratiets åpenbare privilegier 
oppdaget Engels og (noe mindre systematisk) Lenin to and
re typer av privilegier i tilknytning til det industrielle 
monopol og imperialismen. Engels snakket om en "permanent 
forbedring" også for de engelske "fabrikkarbeidere" som 
profiterte på arbeiderlovgivningen om arbeidstidens mak
simale tillatte lengde. Han hevdet at denne lovgivningen 
"har restituert deres fysiske konstitusjon og utstyrt dem 
med en moralsk overlegenhet ... " For det andre oppdaget 
Engels en "midlertidig forbedring endog for den store mas
se" av arbeidere i løpet av denne perioden. 
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Det synes kanskje rart å se disse typer av materielle for
bedringer i sammenheng med imperialismen, eller å klassi
fisere dem som privilegier. Forbedringen av fabrikkarbeid
ernes levevilkår betød så visst ikke at de begynte å leve 
i luksus. De hadde blitt behandlet verre enn slaver. De 
hadde blitt betraktet som billig brennstoff og de arbeid
et seg bokstavelig talt ihjel for å holde tritt med mask
inene som ble kjørt med maksimal hastighet. Lovgivningen 
som begrenset deres arbeidsdag reddet dem bare fra til
intetgj Ørelsen. Den bragte dem ikke over, men bare opp til 
eksistensnivået. Den midlertidige forbedring for massene 
var heller ikke mye å skryte av. Den forsvant igjen i den 
neste overproduksjonskrisen. Hvorfor så klassifisere disse 
som former for imperialistiske privilegier? Det kan ikke 
bare være et spørsmål om å demonstrere at disse arbeider
ne - uansett hvor dårlig deres levevilkår forble - likevel 
hadde det bedre enn arbeidere andre steder. Det vil alltid 
være noen som har det verre. Med en slik logikk vil de 
ikke-priviligerte mennesker enten være døende eller døde, 
og revolusjonen vil måtte vente til etter at de har stått 
opp fra det dØde. Hva som heller trenger til å bli demon
strert er at det eksisterer en systematisk forbindelse 
mellom levevilkårene for de gruppene som blir sammenlignet. 
Uansett hvor ubehagelig det måtte være, så er det likevel 
et faktum at en slik forbindelse eksisterer. 

De engelske fabrikkarbeiderne som Engels omtalte mottok 
ikke lønninger som lå over eksistensnivået. Utbyttet fra 
imperiet inngikk ikke i deres personlige konsumpsjon. 
Ikke dessto mindre steg fabrikkarbeidernes levestandard 
som et resultat av den høye profitten de engelske kapita
listene innkasserte i imperielandene. Kapitaltappingen av 
koloniene (spesielt via investeringer) forhindrer eller 
sinker den industrielle utvikling i disse landene. Den 
virker som en bremse på produktiviteten og frembringer 
det mønster av intensiv arbeidskraftutbytting som er kar
akteristisk for de "underutviklede" landene. Den samme 
kapitaltapping fremmer og påskynder den industrielle ut
vikling og forbedrer produktiviteten i metropolene. 
"Ujevn utvikling" er et produkt av imperialistisk akkumu
lasjon. Endog her er det et visst monopol - dvs. en viss 
grad av arbeideraristokrati - tilstede. For å kunne heve 
levestandarden til industriarbeiderne i metropolene opp 
til eksistensnivået, trenger man en viss grad av restrik
sjoner om immigrasjon. Som Marx påpekte i det første bind 
av "Das Kapital" er det imidlertid i kapitalens egen in
teresse å ta de nødvendige forholdsregler for å beskytte 
industriarbeiderne i metropolene mot å arbeide seg ihjel. 
Dette forskåner likevel ikke selv de best betalte arbeid
ere for hard undertrykkelse i Økonomiske kriseperioder 
(se "Das Kapital", bind 1, kapitel 15, avsnitt Sd), en
skjønt disse lidelser er akutte snarere enn kroniske. 
Det motsatte er tilfelle i satelittene. I disse landene 
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har den sanune dynamikken fØrt til at befolkningen har 
blitt undertrykt og tvunget til å arbeide for lønninger 
som ligger såvidt langt under eksistensnivået at de lang
somt tilintetgjøres. Industriarbeiderne i metropolene er 
ikke "medskyldige" i denne prosessen. Den foregår over 
hodene på dem og er i det hele tatt utenfor deres kontroll. 
Ikke dessto mindre tilhører de dem som profiterer på den
ne prosessen. Den industrielle produktivitetsstigningen 
i de imperialistiske landene utgjør i seg selv et privi
legium. Den er hva vi kan kalle utviklingens privilegium. 

Lenin hadde observert denne prosessen utelukkende i Eng
land, men var likevel klar over de generelle implikasjon
er av problemene. Han stemplet forestillingen om at en ar
beiderrevolusjon i et utviklet land automatisk ville av
skaffe all nasjonal undertrykkelse som "latterlig" og som 
utslag av en "ensidig Økonomisk profittorientert tanke
gang". De akkumulerte effekter av utviklingen og underut
viklingen forsvinner ikke av seg selv. Han hevdet at be
stemte politiske tiltak var nødvendig for å mestre dette 
problemet. Et halvt århundre senere er det ikke ulogisk 
å tilføye at også bestemte Økonomiske tiltak er nødven
dige. 

Det eksisterer også en systematisk forbindelse mellom im
perialisme og den andre nevnte type av materiell forbed
ring - den midlertidige eller "sykliske" forbedring. Som 
forskningsarbeidene til Andre Gunder Franks og andre har 
demonstrert, er fasene i akkumulasjonssyklusen i metro
polene og i koloniene omtrent resiproke snarere enn paral
lelle. En akkumulasjons-boom i metropolen skaper kronisk 
depresjon i kolonien, mens kolonien - innenfor det kapi
talistiske system - bare har mulighet til å utvikle seg 
når det er krise i metropolen. Dette er en meget systema
tisk forbindelse. Og igjen: De arbeidere i de imperialis
tiske landene som profiterer på denne prosessen er ikke 
"medskyldige" i selve prosessen, og det er absurd å råde 
dem til ikke å kjempe for høyere lønninger og bedre be
tingelser fordi de da angivelig vil "ta maten ut av mun
nen på sultende barn", etc. Slike grunner er irrelevante. 
Hvis arbeiderne i metropolene ikke tok "smulene fra im
perialismens festbord", så ville disse "smulene" istedet 
gå til andre som f.eks. rentenister i metropolene eller 
småborgerskapet. Imperialismen betaler intet tilbake. 

Betyr likevel dette at industriarbeiderne har en "materi
ell interesse" i imperialismens fortsatte beståen? I fle
re av det nittende århundrets tiår var dette virkelig til
felle for hele den engelske arbeiderklasse. I denne peri
oden var det britiske imperium så mektig og stabilt at 
det faktisk ikke kostet de engelske arbe iderne noe som 
helst. De koloniale befolkningene finansierte ikke bare 
Englands privilegier, de finansierte også sin egen under-
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trykkelse. De permanenteog midlertidige privilegier som 
de engelske arbeiderne oppnådde, var ren nettofortjeneste. 
Denne form for imperialisme er imidlertid ikke reproduser
bar, om ikke av noen annen grunn så ihvertfall fordi det 
engelske kolonivelde vekket de koloniale befolkningenes 
politiske bevissthet. En undersøkelse av en hvilken som 
helst nåværende imperialistisk stats budsjett viser at 
systemets opprettholdelse er forbundet med store utgift
er. Undertrykkelse er og blir mer og mer kostbart. Disse 
kostnadene og utskrivningen av soldater til koloniene re
presenterer en trussel mot privilegiene til arbeiderne i 
metropolene. Utbyttingen av koloniene bidrar fortsatt til 
å opprettholde arbeideraristokratiets privilegier, men 
kostnadene ved å undertrykke koloniene resulterer i at ar
beidermassene i metropolene i stadig større grad nærmer 
seg den koloniale levestandard. En form for "ujevn utvikl
ing" begynner å komme til syne irrne.n arbeiderklassen i me
tropolene: "Gapet" er i ferd med å komme hjem. En frem
gangsrik og veletablert imperialisme genererer privilegier 
for hele arbeiderklassen i metropolene, men en imperialisme 
som har møtt alvorlig motstand og er i tilbakegang, tar 
like så sikkert disse privilegier - og eventuelt også ar
beideraristokratiets privileqier - bort iqien. 

Oversatt av Knut Aarvak 

M ERKNAVER 

1) Robe.~t Owe.n, engelsk sosialist som levde fra 1771 til 
1858. Han gjorde en viktig innsats for å gjennomføre 
lovgivningen mot barnearbeid i fabrikker og prøvde å 
skape en kooperativ bevegelse i England. Han prøvde 
også å skape selvforsørgende kommunistiske samfunn 
(communities) ved hj~lp av arbeidsløse mennesker.O.a. 

2) John AtRin~on Hob~on, engelsk sosialist og sosialøko
nom som levde fra 1858 til 1940. Han var i sin tid en 
av de mest kjente Økonomer i England. O.a. 

3) På tross av sin hypotetiske karakter er denne visjon 
langt dypere enn visjonen om det "arbeidsfrie" men 
før-revolusjonære utopia basert på automasjon, og den 
avdekker denne visjons skjulte innhold. Arbeiderklas-. 
sen i et kapitalistisk ''industrialisert samfunn" kan 
hverken forsvinne eller "trekke seg tilbake" unntagen 
på slike premisser som Hobson teoretisk påpeker. Det 
motsatte blir feilaktig fremholdt i min "OONTRADIC
TION OF APVANCED CAPITA/IST src1ETY AND 1TS RESOLU
TION", (New England Free Press, 1967). 
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4) Se "THE COLLAPSE OF THE SECONV INTERNATIONAL" (1915), 
"OPPORTUNISM ANV THE COLLAPSE OF THE SECONV INTERNA
TIONAL" (1916), "IMPERIALISM, THE HIGHEST STAGE OF 
CAPITALISM" (1917), "A CARICATURE OF MARXISM ANV 
'IMPERIALIST ECONOMISM'" (1916) og "IMPERIALISM ANV 
THE SPLIT IN SOCIALISM" (1916). Disse verkene er 
hensiktsmessig samlet i "VI LENrN, AGAINST REVISION
ISM", Foreign Langauges Publishing House, Moscow 
1959. Referansene til arbeideraristokratiet finnes i 
denne utgaven på sidene 91, 180, 218, 258, 266, 273, 
283, 307-308. Videre referanser til Engels og Hobson 
finnes på sidene 332-345. 

5) ArtdJte GundeJt FJtan.k, sto fram med boka "Un.deJtdevelop
men.t in La.tin AmeJtic.a" som en fornyer av den marxistis
ke teorien om "unde:z::utvikling". 
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