Arbeidernes kamp mot
loven

LOVENES HENSIKT OG RETTSAPPARATETS GENERELLE FUNKSJON
Den klassen som har politisk og Økonomisk makt i et klassesamfunn vedtar de lover den trenger for å beskytte sine posisjoner. Dette gjelder generelt. Under kapitalismen vil
lovene ha som hensikt å ivareta interessene og privilegiene til dem som profiterer på systemet, ofte representert
gjennom det kapitalistiske statsapparat. Kapitalismens lovgivningsorgan utvikler sitt eget lovverk rettet mot det
flertallet som er uten politisk og Økonomisk makt.
Domstolene og rettsapparatet utfører lojalt den dømmende
myndighet de pålegges av de mektige. " ... det eh neppe tvil

om at den dommehtype 6om eh 6kapt, på mange måteh til6hed66tilleh khav 6om hett6håndhevehne 6elv 6inneh meget viktig
å 6å ivahetatt".l) Men dommerne dømmer ikke bare ut fra interessene til dem som gir lovene, de ivaretar i høyeste
grad også sine egne interesser når de med pinlig aktsomhet
anvender kapitalismens lovverk. Dommerne sitter trygt forankret i den herskende klassen:

"Juhi6tene, 6om 6oht6att &ylleh me6tepahten av embet6vehket, dom6tolene og 50% av depahtement66tillingene, vil
bevahe et typi6k bohgehlig pheg i 6in 606iale 6ammen6etning. Vi vet og6å at de politi6k 6okneh meh til høyhe
enn 6ilologene og heali6tene gjøh." 2)
"En undeh6økel6e av cand.p6ychol. Ingeh Mahie Auh6and v~at i 1958 vah 37,6% av medlemmene i Ven kon6ehvative
ltudente~6o~ening juhi6teh, mot 79% ju~i6teh i Studentven~ t'lelaget: og 11,1% i So6iali6ti6k 6tudentlag".3)

6e~

De juridiske kandidatene hadde i tidsrommet 1815-1955 hovedsaklig fedre med yrker som ~jøpmann,eie~ elle~ bedhi6t6-
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lede~.

70% av de juridiske kandidatene i tidsrorrunet 19411955 var rekruttert fra familier med overklasseyrker, eller
som tilhørte borgerskapet. 4) Det juridiske studiet er også
lagt opp slik at det bidrar til interesse for å opprettholde det kapitalistiske samfunssystem,
" ... det ek.J.ia.mevtJ.iJ.itjJ.item J.iom ju~iJ.i:tene ha.~ J.ik.a.p:t e~ uJ.iedva.nlig velegnet :til d
J.ika.pe ve~dimeJ.iJ.iig in:teg~a.J.ijovi i J.ia.mduvivie:t." 5) I 1966 var
30% av alle høyesterettsadvokatene i landet representert i
ledende organer i norsk næringsliv. 6)
Justisen i klassesamfunnet bevarer bare illusjonene om
"likhet for loven", domstolenes mer eller mindre skjulte
politiske funksjon sparker bena under klisjeen om rettssikkerhet. Avkledd alle fraser trer den lovgivende og dømmende makt fram som instrument for dem som hersker politisk og
Økonomisk. Lovverket har f.eks. som formål å forsvare den
private eiendomsrett og herskernes moral. Domstolene dømmer
med glede dem som ikke tilpasser seg kapitalismen eller som
kjemper aktivt mot undertrykkelsen.
Det er bare visse "forbrytelser" som er "ulovlige". Tilegnelse av merverdi - kapitalistenes planmessige tyveri av
lØnnsarbe~dernes innsats - er beskyttet av lovverket, mens
arbeidernes krenkelse av kapitaleiernes rovgods stemples
som tyveri og er straffbart. Imperialistenes morderiske erobringskriger i Vietnam og andre steder faller utenfor lovverket, mens de som protesterer aktivt mot militariseringen
havner i fengsel. Rettsapparatets behandling av hvitsnippforbryterne, av konkursspekulantene, assuransesvindlerne og
skattesnyterne er eksempler på klassestatens unnfallenhet.
På den annen side står rettsapparatet parat til å dømme og
fengsle alkoholikere, løsgjengere eller andre som forbrukerkapitalismen ikke kan dra nytte av. Å vri bajonetten rundt
i magen på fienden blir soldaten oppdratt til , å spise_
med kniven er brudd på god takt og tone.
Hvordan forholder det seg så med det regelverk som regulerer utbyttingen i arbeidet? Hvilken lovgivning og rettspraksis har gjennom tidene utviklet seg i kampen mellom kapitalens disponenter og arbeidskraftens bærere?

FRA STREIKERETT TIL LØNNSNEMND.
Det viktigste kampmiddelet til arbeiderne er streiken; retten til i fellesskap ikke å selge arbeidskraften til den
pris eller under de forhold arbeidskjøperne tilbyr. Denne
retten er like gammel som kjøp og salg av arbeidskraft.
Idag er denne''retten"formelt svært innskrenket. Streik blir
bare i bestemte tilfelle "tillatt" i forbindelse med uenighet om ny tariffavtale, ved "interessetvister". Streik i avtaletiden er "ulovlig" sett med kapitalismens lovverk, og
arbeiderne har bare i organiserte former lov til å nekte å

119

selge sin arbeidskraft hvert 2. eller hvert 3. år. Ledelsen i arbeidernes egen hovedorganisasjon har sanunen med
Norsk arbeidsgiverforening (NAF) og staten i realiteten avskaffet streikeretten. LO-ledelsen og forbundsledelsen har
ikke bare forsøkt å frata arbeiderne deres viktigste kampmiddel, de er også ved dom i Arbeidsretten forpliktet til
å motarbeide streiker i avtaletiden, ja endog ta initiativet til streikebryteri. 7) Men ledelsen i fagorganisasjonen
og i den organiserte arbeiderbevegelse har ikke alltid gått
imot arbeidernes streiker.
På stiftelsesmøtet til Det norske arbeiderparti i 1887 ble
det vedtatt at partiet "vil 6tøtte benettigede og anenkjente anbeid6nedleggel6en", og Arbeidernes faglige landsorganisasjon (AFL) som det nåværende LO ble kalt ved stiftelsen i 1899, hadde i starten som et hov"r'!formål å støtte
streikende arbeidere Økonomisk. Kontingentinnbetalingene
gikk hovedsaklig ut igjen som streikebidrag, og det fantes
knap~ nok lønnsutgifter til ansatte i AFL.
De første større streikene i Norge kom 10 år før AFL ble
stiftet. Typografene og fyrstikkarbeiderskene kjempet for
bedre lønns- og arbeidsvilkår, og bl.a. Bjønn6tjenne Bjønn6on forsvarte fyrstikkjentene på et streikemøte i Arbeidersamfundet i 1889: 8)

"Venne Stneik, og Stneikene e6ten denne og alle andne
Stneiken 6kal tvinge Anbeid6givenne til at gjøne det nette. Jeg tnon at dette med Stneiken en en nen vel6ignel6e?
At Bjørnson så reservasjonsløst gikk inn for streikevåpnet
gjenspeiler den innflytelsen liberalerne hadde i fagorganisasjonen de første årene. Partiet Venstre støttet den organiserte arbeiderbeveglsen i årene rundt årh ndreskiftet og
forsøkte å kontrollere bevegelsen ved å imØ ekomme endel av
kravene. Den liberale innflytelsen førte bl.a. til at AFL
året etter stiftelsen nedsatte en komite som skulle utarbeide forslag til en meklings og voldgiftsordning. "Ven økono-

mi6ke Kamp mellem Anbeide og Kapital (Anbeidene og Anbeid6kjøbene ... ) gaa oven 6na den bnutale knop6lige ellen økonomi6ke Nævenett til en Ret6bevid6heten6 Magt ellen In6titution".
I 1902 ble Arbeidsgiverforeningen (NAF) og AFL enige om
felles regler for mekling og voldgift. AFL sa opp avtalen
i 1905. Relativt store forbund som f.eks. Jern og metall
sto utenfor AFL i denne perioden, og gikk med et langt mer
klassekamp-preget alternativ imot voldgiftsretten. Selv om
forslaget fra AFL i 1902 om "voldgift" mer var forslag om
en meklingsinstitusjon som bare hadde rettskraft når begge
parter anerkjente dommen; selv om streikeretten ikke skulle oppheves, og selv om forslaget var taktisk bestemt ut
fra situasjonen i øyeblikket - med krise og arbeidsløshet -
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så røper voldgiftsforslaget liberalernes forsiktige og systernimmanente samarbeidslinje. Venstreregjeringen var så
fornøyd med AFL's initiativ at den ikke selv fant grunn
til å lovfeste en voldgiftsordning," ... ~om vel fi!ta alle

hold maa e!tkjende~ a:t med6ø!te uheldige 6ølge!t 6o!t pa!t:tene
og 6o!t ~am6unde:t i de:t hele" .10)

~elv

Fra 1905, da bl.a. Jern og metall korn med i AFL og fordoblet
medlemstallet slik at det ble ca 15000, og i 20 år fremover
førte selve arbeiderbevegelsen en konsekvent kamp mot voldgift og rneklinsinstitusjonene, selv om fagorganisasjonens
ledelse, først og fremst representert ved Ole Lian, førte
en mer forsiktig og "ansvarlig" klassesamarbeidslinje. Staten overtok etterhvert initiativet når det gjaldt å innføre
tvungne forhandlinger og avtaler mellom arbeidskjøperne og
arbeiderne. Venstremannen Johan Castberg foreslo i 1907 at
Regjeringen skulle utrede spørsmålet om :tvungen voldgi6:t.
Venstre hadde mistet kontrollen over fagorganisasjonen, men
beholdt kontrollen over statsapparatet - det skulle nå brukes for å hindre arbeidernes "ukontrollerte" fremmarsj.
Regjeringen nedsatte en komite: Solnø!tdal-komi:teen, og innstillingen til lov om mekling og voldgift i arbeidstvister
korn i 1909. Komiteen foreslo opprettet rneklings- og voldgiftsråd, arbeidsstans skulle ikke finne sted før konflikten hadde vært behandlet av rneklingsrådet. Rettstvister
(om gjeldende tariffer) skulle ikke søkes lØst ved arbeidsstans, men avgjøres av et voldgiftsråd. Alt dette var det
enighet om i komiteen, der AFL var representert ved Ole Lian.
Lian fant tilogmed å kunne slutte seg til følgende formulering som både uttrykker tillit til statsmakten og lojalitet
til det kapitalistiske samfunnet:
"Mekling~!tåde:t~ .. 6o!tmann .. bølt opnævne~ av Jtegje!tlngen.
Venne vil ha le:t:te~:t 6oJt a:t 6lnde mænd, ~om e!t bed~:t ~kik
ket 6oJt a!tbelde:t, og ~aadan u:tnæmnel~e vil gl vedkommende
den ~:tæ!tke~:te 6øfel~e av a:t vælte an~va!tllg oveJtfio!t ~amfiun
de:t ~om helhet". 11)

Lian og representanten for NAF (Myhre) utgjorde imidlertid
et mindretall når de ikke kunne akseptere at også interessetvister 12) skulle avgjøres av voldgiftsrådet, og være bindende for partene ved enstemmig vedtak. Lian argumenterte i
sin fraksjonsanmerkning med hovedorganisasjonene som fredsskapende faktorer og skrev:

"S:t!teiken e!t nu de:t ~ld~:te middel, ~om :tllg!tlbe~, hvo!tlmo:t
den ~:tadlg økende o!tganl~a:tlon gjølt de:t mulig a:t opnaa
ved 6oJthandling, ... ~:t!teiken e!t :t!tæng:t :t~lbake ~om en
even:tuali:te:t, . . . . . gjennom 6o!thandllng e!t a:t o pnaa !te~ uf:ta:te!t ~om :tidlige/te valt u:tænkelige u:ten kamp".
Lian var i komiteen ikke motstander av voldgift, men ville
bare bruke den dersom AFL og NAF var enige om det.
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Rundt på arbeidsplassene var motstanden mot voldgift i enhver form langt mer kompromissløs, og saken ble ført opp
på AFL-kongressen i 1910. Lian unngikk imidlertid noen diskusjon ved å få vedtatt at saken skulle utredes av Sekretariatet og Hovedstyre i samråd med en valgt 11-manns komite. Denne manøvreringen var helt i tråd med Lians virksomhet som formann i AFL fra 1906 til 1925. Han gikk inn
for sentralisering av fagorganisasjonen, og ville at AFL
aktivt skulle brukes for å hindre de spontane utbruddene
av arbeiderklassens opprørsvilje, og AFL fikk under Lians
ledelse mer og mer makt over de enkelte fagforeningene.
Lian ville ikke ha "konflikter":

" . . inden et godt ongani6ent 6ag ellen anbeid6bnanche
blin kon6liktene 6jeldnene",og han betraktet det som
"uro" når arbeiderne kjempet spontant," . . med den meget
nydannel6e han det maattet op6taa ad6killig uno på anbeid6mankedet" 13)
Byråkratiet ble langsomt utvidet, og etterhvert måtte fagforeninger som Ønsket streikebidrag forsikre seg om støtte fra forbund og AFL før de gikk til streik. Landsorganisasjonen med Ole Lian på toppen hadde begynt å legge sitt
lammende apparat over arbeidernes opprørstrang.
Svaret på Lians reformistiske klassesamarbeidslinje kom med
Fagoppo6i6jonen av 7977 ,leder: Mantin Tnanmæl:

Anbeidenkla66en han ingen gnunn til å bøye 6ey 6on bongenlige loven lengen enn det 6temmen med dene6 egne intene66en. Lovbnudd en tventimot nødvendig ikke bane i den
endelige nevolu6jonæne maktkampen, men og6å i den hvendag
lige kla66ekampen.
Hen6ynet til "bongenlig monal" må ikke hindne anbeidenne
i å bnuke de midlene 6om en me6t e66ektive. Anbeidenne
kunne mi6te 6knunøklen i ma6kineniet ellen velte oljekannen i bnøddeigen, ellen glemme dynamitt i bonehullene.
På Fagoppo6i6jonenÆ møte i Trondheim 1911 ble arbeidernes
kampmidler fastslått:

Som kampmidlen nytte6 i 6øn6te nekke: 6tneik, 6ympati6tneik, ob6tnuktion, 6abotage, koopenation.
Taktikeren og- kame lonen Ole Lian kjente vindretningen, og
da Venstreregjeringen i 1913 ville gjennomføre sitt program
punkt om innføring av tvungen voldgift, grep han ordet på
et demonstrasjonsmøte:

"Hele 6agongani6a6jonen6 inn6lytel6e hvilen på netten til
6tneik. Vi vant ab6olutt intet 6nem6knitt hvi6 ikke den
eventualitet 6tod bakom at anbeidenne kan nekte å avhende
anbeid6kna 0ten, nån enighet om betingel6ene 6on 6alget
ikke oppnå6. Og jo men begnen6et adgangen til 6tneik en,
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jo mind!Le inn 6ly:teLoe 6å.!L o!Lg ani.ti a.ti jo nen". 14)
Lian forandret AFL's kurs allerede året etter at Tranmæl
hadde fått organisatorisk feste, og i 1912 inntok AFL en
overraskende og avvisende holdning til de reformene som
høyreregjeringen hadde formulert i Ot.prp.nr.29 1912. I proposisjonen gikk regjeringen inn for den linje som Lian hadde uttrykt i sin mindretallsinnstilling i SolnØrdal-komiteen. Men Venstreregjeringen ville gå lenger, tvungen voldgift sto på programmet og regjeringen var standhaftig. AFL
hadde tidligere under Lians ledelse betraktet streik som
"det siste middel", og regjeringen trodde nok hverken på
Lians retorikk eller Fagopposisjonens uforsonlige klassekampstrategi. Men de skulle få erfare at arbeiderne samlet
seg bak Tranmæls linje og at også Lian motstrebende manøvrerte AFL i samme retning.
Venstreregjeringens proposisjon (Ot.prp.nr.23,1913) hadde
beholdt tanken om innføring av tvungen mekling og etablering av Arbeidsretten, men argumenterte også for tvungen
voldgift når det var "paakflæve:t 601L .tiam 0unde:t a:t anvende
vide!Legaaende 001Lan6:tal:tninge1L".Voldgiften skulle bl.a.hindre at arbeiderne og arbeidskjøperne led Økonomisk tap, men
viktigere var nok hensynet til statens sikkerhet, kapitalismens stabilitet,ro og orden. "Unde!L kfli:ti6ke 0o!Lhold kan en
a!Lbeid.ti.ti:tan.ti
endog b!Linge 6:ta:ten6 6ikkeflhe:t i 6afle", og
tvungen
voldgift skulle ifØlge proposisjonen brukes når
"Tvi.ti:te!L paa gflund av 6in a!L:t elle!L 6i:t om 0ang u:t6æ:t:tefL be:tydelige -6amound.tiin:tefLe-66efL oOIL oafle".
Regjeringens begrunnelse for å innføre voldgift var altså
hensynet til den k~pitalistiske stats sikkerhet, og det kapitalistiske samfunnets bevarelse. Venstreregjeringen tok
med loven kort og godt sikte på å sikre sine egne, makthavernes, privilegier og interesser. Den gryende revolusjonære arbeiderbevegelsen med Tranmæl i spissen gj'ennomskuet
lovframleggets klassekarakter, og så på voldgiftsordningen
ikke som en redningsplanke for "6am 0un6in:tefle-66ene", men
for kapitalistklassens klasseinteresser.
Fagopposisjonen av 1911 fikk etterhvert fotfeste og innflytelse i AFL, og på kongressen i 1913 oppfordret taktikeren Lian: " .. på. de:t k!La 0:tig.ti:te a:t bekjæmpe en .tiaadan
lov.ti ved:tagel.tie." Nå hadde hele AFL rustet til kamp mot
voldgiftsloven, men Venstre var fast bestemt på å føre den
gjennom, og i Innst. O.II,1914 uttrykkes enda klarere voldgiftens hensikt : " ... e:t 6id6:te middel til ofledelig lø6ning ... til .tiikfling av 6elve .tiam 0unde:t.ti be6:taaen ... ".
Nå var frontene blitt klare. Arbeiderne kjempet mot "det
bestående", statsmakten brukte lovene til sikring av kapitalismen. 67000 fagorganiserte arbeidere undertegnet protest
mot loven, og AFL's ekstraordinære kongress i 1914:
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"
be6luttet at iveÆk6ætte en alminnelig aÆbeid66tan6
oveÆ hele landet hvi6 StoÆtinget vedtaÆ loven".
Lian gikk inn for en offentlig meklingsinstitusjon, mens
Tranrnæl var konsekvent:

"Ven nuvæÆende 6tat, 6om ÆepÆæ6ente4eÆ den be6iddende
kla66e6 økonomi6ke og 6o~iale inte4e66eÆ, kan umulig optÆæde 6om upaÆti6k dommeÆ elleÆ opmand i inte4e66ekamp
mellem .aÆbeideÆne og a4beid6kjøpeÆne. VeÆ eÆ 6aalede6
intet Æet6gÆundlag 6oÆ en o66entlig mægling6- og voldgi6t6in6titu6jon", og videre:
"Vet alleÆ viktig6te hen6yn e4 at en 6aadan lov legali6eÆeÆ be6taaende 6oÆhold. AÆbeideÆoÆgani6ationeÆne kan
aldÆig væÆe med paa at legali6e4e be6taaende 6o4hold".
AFL's general-streik truseJ og klare manifest gjorde inntrykk på regjeringen, som både hadde Grunnlovens 100 årsjubileum og krigen å tenke på. Saken ble utsatt, men AFL's
reaksjon var ikke mindre nådeløs da forslaget ble tatt opp
igjen i 1915. Venstre måtte på nytt la forslaget om tvungen
voldgift falle, men hadde lært: "F4emtiden6 6ane maa væ4e
kamp mot kla66ekampen", og den fanen har Venstre siden aldri
senket.
I 1915 kom imidlertid lov om arbeidstvister med bl.a. opprettelse av AÆbeid64etten og innføring av tvungen mekling.
Arbeidsretten skal avgjøre tvister om ; " .. en tarifavtales
gyldighet,forstaaelse'', eller "krav som grunder seg paa en
tarifavtale". Lian godtok både Arbeidsretten og meklingen,
og Sekretariatet tok det første skritt på veien mot " å legalisere de bestaaende forhold". Fagopposisjonen krevde
ekstraordinær kongress, men Sekretariatet vek unna konfrotasjonen med medlemmene. Venstreregjeringen hadde fått AFL
til å akseptere endel av arbeidstvistlovene, og ble oppmuntret til også å tvinge voldgiftsretten gjennom. Det skjedde
våren 1916, under påskudd av faren for lockout, en temmelig
søkt begrunnelse sålenge loven ble vedtatt i Stortinget med
Høyres og Venstres stemmer. Regjeringen la ned streikeforbud, men Sekretariatet og forbundsstyrene i AFL hadde vedtatt igangsettelse av proteststreik fra den dagen loven var
vedtatt. Men streiken var mer symbolsk enn virkningsfull
fordi den ble avblåst allerede etter en uke.Vedtaket om avblåsing ble gjort på ekstraordinær generalforsamling etter
enstemmig innstilling fra Sekretariatet. Tranmæl ledet igjen
opposisjonen. Heller ikke han ville fortsette massestreiken
med 70000 arbeidere, men gikk innforpunktstreiker oo ignorering av regjeringens vedtak. Sekretariatet derimot foreslo
at AFL skulle oppnevne representant til voldgiftsretten slik
regjeringen hadde forutsatt, og Lian var i begrunnelsen omhyggelig med å slå fast at det på ingen måte betydde at AFL
hadde tatt standpunkt for loven. Den var imidlertid for drøy
å svelge for flertallet, som uttalte at "Land6oÆgani6a6jo nen
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meddelen negjenlngen at man ikke akten at opnævne naget medlem av voldgl6t4netten". " . . lovbnud maa tll &on at 4laa denne lov ihjæl", het det i forslagsstillerens begrunnelse.
Men Lian manøvrerte igjen organisasjonen dit reformistene
ville. Det ble vist til at vedtak om boikott var fattet sent
på natten "med uklarhet i hodene på morgenkvisten", og Lian
sa om vedtaket: "Det vilde være den rene galskap". Vedtaket
ble omgjort, og AFL-ledelsen hadde i realiteten bøyd seg
for regjeringen og valgte å samarbeide om voldgiftlovens
håndhevelse. Dette knefallet måtte være en skuffelse for arbeiderne, for, som det ble sagt: "V&nt land hadde vel aldnl

4ett en 4& lhendlg, 4ton4tilt og planme44lg pnote4t mot
noen lovgivning."
Skuffelse og kritikk mot ledelsen av AFL ble uttrykt på
kongressen i 1917, der en stor fraksjon gikk inn for konsekvent obstruksjon av lovene om tvungen mekling og voldgift,
og foreslo generalstreik" .. veien til 6o6lali6men kunne

bli lettene og kontene~ . .. tvungen mægling og voldgi6t en
u&onenlig med anbeidenkla66en6 6undamentale lntene64en".
Lians i realiteten reformistiske, men i retorikken revolusjonære linje vant imidlertid flertall: Protesten mot voldgiftsloven skulle fastholdes, men en skulle arbeide "innenfor systemet" med forbedring av loven og proteststreiker mot
opprørende dommer. I vedtaket het det bl.a.: "Fagongani6a6jo-

nen betnak~en voldgi6t6loven 6om et un~tmæ64ig lndgnep i
den 6nihet 6om anbeldenkla66en han knav paa", Men: "En 6ton
og mægtlg bevegel6e 6om 6agonganl6ationen nu en blit, umulig
i lengden kan openene paa kant av loven .... ". AFL skrev til
regjeringen og protesterte, uten at det fikk de helt store
konsekvenser, loven fikk forlenget gyldighet, og ble stadig
brukt i kampene i begynnelsen av 20-årene, hver gang mot arbeidernes protester.
I 1922 hadde Arbeiderpartiet vunnet en parlamentarisk seier,
og møysommelig startet oppbyggingen av en valgmaskin og ansvarlig Stortingsparti. Arbeiderpartiet som i 1918 hadde forbeholdt seg retten til å anvende revolusjonære masseaksjoner
i kampen for arbeiderklassens Øknomiske frigjøring stemte i
1922 for en ny, riktignok midlertidig, lov om tvungen vold~
gift. Det vakte mildt sagt oppstandelse innen arbeiderkretser, endog Arbeiderpartiets sentralstyre var uenig, men
Stortingsgruppa hadde i realiteten støtte fra Lian-fraksjonen i AFL. Flertallet, både i AFL's sekretariat og representantskap var mot å stemme for voldgiftsloven, men Lian, som
opprinnelig støttet flertallet, satte fram forslaget om at

" .. anbeldenne6 nepne6entanten l Stontlnget ikke 6kulle 6temme mot en mldlentidig voldgl 6t6lov".
Dermed var ringen sluttet, retorikken var avslørt. Lian hadde vendt tilbake til klassesamarbeidepolitikken fra Solnørdal-komit e en,- og fått AFL med seg. Lov om tvungen voldgift
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vedtas med Arbeiderpartiets og Venstres stemmer - mot Høyres.
For tredje gang ble tariffavtalen avgjort i retten. Dommen i 1922-23 gikk ut på store lønnsnedslag for arbeiderne,
i gjennomsnitt 25%. Mange fagforeninger meldte seg ut av
AFL, og Lian tok på kongressen i 1923 ikke opp forslag om
fornyelse av voldgiftsloven, og loven ble midlertidig avskaffet i 1923. Tranmæl summerte opp arbeiderbevegelsens
erfaringer:

"Vet eh ingen tull om at det hah væht en ulykke 6oh den
noh6ke ahbeldehkla66e den voldgl6t ul hah og hah hatt.
Vl hah llk6om 6tan6et l våh utvikling og lnn6øht en 6lag6
6agllg pahlamentahl6me 6om hah holdt på å kvele oM."
Men voldgiftsloven kom tilbake, og dennegang for 2 år, fra
27 til 29. Samtidig med voldgiftsloven kom også "tukthu~
loven", som uten enganc:r å gi skinn av noe annet var en
klasselov,;rettet mot arbeiderklassen. Nå forandret AFL
strategi, kampen skulle føres mer og mer i Stortinget, og
ved valget i 1927 bevilget AFL penger til Arbeiderpartiet,
og drev iherdig valgkamp. DNA ble det største partiet på
Stortinget. Men samtidig ble det iverksatt direkte aksjoner
mot det reaksjonære samfunnets klassedommer, og etter opp·fordring fra Kommunistpressa ble det i 1928 gjennomført
en omfattende streik i protest mot en rettskjennelse som
gikk ut på 12% lønnsnedslag for arbeiderne. AFL støttet også forsiktig streiken.
Venstreregjeringen hadde ved å bruke lovgivningsapparatet
åpenlyst i klassekampens tjeneste åpenbart lovverkets og
domstolenes reaksjonære funksjon og hensikt under kapitalismen, og voldgiftsloven lot seg ikke fornye i 1929. Motstanden var blitt for sterk. Fagbevegelsen hadde ved åpen
kamp og sabotasje avslørt rettsapparatets sanne ansikt.
Men snart tok den parlamentariske ansvalighet overhånd både
i DNA og AFL, og innstillingen til de borgerlige lovene ble
forandret nå som partipampene fikk kontroll over og fordeler av borgerskapets statsapparat. Arbeiderpartiet begynte
å administrere kapitalismen. Det demokratiet som DNA's
nestformann i 1930 hadde karakterisert på følgende måte:

"Vet 6åkalte demokhatiet eh ikke annet enn en gammel ovehthoi6 k levning 6ha det nittende åhhundhe", skulle reddes
da DNA dannet regjering 5 år senere.
For AFL betydde det tilbakeholdenhet. Fagbevegelsen måtte
ta standpunkt mot "ulovlige streiker", og unngå åpne konflikter. Paradokset nærmer seg fullføring: Arbeiderpartiregjeringen foreslår i 1938 spesielle voldgiftslover for1øsning av "vanskelige konflikter, og fagorganisasjonen nikker
bifallende. Den viktigste grunnen til mot6tanden mot tvungen voldgift i 1914 " .. at en 6aadan lov leqali6eheh be6taacndc 5c"tltcCd", var nå hovedgrunnen til at loven ble aksep-
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tert. Arbeiderpartiet skulle befeste sin makt over apparatet, kapitalismen måtte legaliseres.
Den reformistiske utviklingen i LO kan ikke forklares bare
ved å konstruere en slags forræderteori: ledelsen har forrådt massene og revolusjonen. LO's vekslende politiske kurs
henger nøye sammen med de Økonomiske konjunktursvingningene Norge har gjennomlevd. Bevegelsen valgte ofte taktiske
standpunkt i Øyeblikket som etterpåklokskapen kan karakterisere som feilaktige. Men LO's utvikling må på den annen
side ikke bli oppfattet som en historisk nødvendighet, det
er meningsløst å si at LO ikke kunne utvikle seg annerledes
enn den har gjort,- da er all kritikk bortkastet. Kampen
mellom politiske linjer i organisasjonen ser vi tydelig
helt fra starten, og det ansvalige lederskap som har staket
ut kursen har alltid stått "til høyre" for massene, og den
organisatoriske veksten har fremmet den antirevolusjonære,
systemimmanente samarbeidsideologien. Reformistene har formet en organisasjon for fremme av reformistisk fagforenings
politikk. Et annet moment av betydning i forbindelse med organisasjonens syn på streiker og "ulovlige" aksjoner er forandringen i medlemsstokken. I midten av 30-årene fikk fagbevegelsen stort tilsig av handels- og kontorfunksjonærer som
var mest innstilt på å bruke forhandlinger og parlaments-politiske midler for å bedre sin "levestandard". I tillegg
fikk arbeiderbevegelsen etter regjeringsovertagelsen tilslutning fra beinjegere og andre uten revolusjonær politisk oppfatning, og mange meldte seg inn i DNA fordi slekt, venner og
arbeidskamerater var der.
·
Etter krigen har den tannløse, opportunistiske kursen blitt
ført videre på kapitalismens premisser. AFL's representantskap vedtok i 1945: Fago~gani~a~jonen gå~ inn fio~ at alle
tvi~te~

om

lønn~-

og

a~beid~vilkå~ bli~ lø~t

uten

a~beid~

~tan~.

Og i 1946 godtar fagorganisasjonens ledelse tvungen
voldgift - som på grunn av den tradisjonelle motvilje blir kalt l Ø n n s n e m n d. Den skulle "med endelig
virkning fastsette lønns- og arbeidsvilkårene, såfremt ...
myndighetene fant en fredelig løsning påkrevd av samfunnsmessige grunner" 15) Fagorganisasjonen gikk i realiteten
inn for innskrenking av streikeretten, og tok til og med
avstand fra streik som middel til å bedre kårene. Den
tvungne voldgiften ble stående i for sk jellige variasjoner
fram til utgangen av 1952, og de fleste tariffoppgjørene
i denne perioden ble avgjort ved tvungen lønnsnemnd i retten.
Voldgiften ble ikke avskaffet i 1952, men ble frivillig, og
hverken LO eller NAF hadde ønske om å erstatte tvungen voldgift med åpne streikeaksjoner. LO fremhevet tvertimot at
"arbeidsfreden" var det eneste hensiktsmessige og tilstrebelsesverdige. På LO-kongressen i 1961 uttalte formannen
Konrad Nordahl " . . det er noe uvant med streik i vårt land
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nå",og det kunne han trygt si. Streikeretten har i realiteten vært svært begrenset i alle år etter krigen. "Streik
blir bare tillatt når den ikke ranuner særlig hardt"l6)
Det våpnet som til og med Bjørnstjerne Bjørnson så på som
en velsignelse, streiken som " skal jr.vinge arbeidsgiverne
til at gjøre det rette" tar LO-formannen Aspengren nå avstand fra: "Ville streiker fører til kaos og anarki, noe
ingen er tjent med". 17)
Massene av arbeidere blir manøvrert av priviligerte LO-ledere til å legge ned sitt viktigste våpen, og akseptere den
"lovlige" utbyttingen. ';l'ranmæl har engang formulert arbeiderklassens syn på kampen i relasjon til loven: 18)

"Vet en kampen 6on omlegging av 6am6unne:t det heJt egentlig 6tJtide6 om. S:ta:t6advoka:ten 6temple:t 066 og den bevegel6 e vi del:taJt i 6om 6am6unn66iendeJt og 6om en 6am6unn66iend:tlig bevegel6e. Ven 6amme dom haJt man høJt:t 6øn i hi6tonien. Bongenkla66en måtte og6å i 6in :tid kjempe mot
den. Men likevel aJtbeide:t den 6eg 6nam til 6eien. E:t:teJt
6ta:t6advoka:ten6 dom en anbeideJtkla66en ne:t:tlø6 hen i landet. Og ikke bane ne:t:tlø6. Eiendom6lø6e en vi og6å. Vet
en jo nettopp 6i:tua6jonen, at den kla66en 6om en med på
å 6ø og kle hele 6am6unne:t, den en jo 6elv både ne:t:tlø6
og eiendom6lø6. Se på anbeidenne i 6abnikkene og venk6:tedene. Vet venk:tøye:t de han, en ikke dene6. Ve pnoduk:ten
de 6nam6:tillen, en ikke dene6. U:tenland6ke og innenland6ke kapi:tali6:ten eieJt alt det de 6nam6:tillen. Vet 6amme
en :til6elle med 6måbøndene, det 6amme med 6i6kenne. Å
GJENEROBRE LANDET FOR VEM SOM BØR EIE VET, det en det vån
bevegel6e han til mål. Og 066 kalle man 6am6unn66ienden!
Ven na6jonale 6nigjøning6kamp han måttet kjempe mot de
6amme be6kyldningen i 6in tid. Vi vil et 6am6unn den det
anbeidende 6olk eien pnoduk6jon6midlene. Et 6am6unn 6om
byggen på alle6 6amvinke, ikke på 6pekula6jon og utbytting. Vette en vån:t pnognam. Og 6ondi vi kjempen 6on dette pnognam, måtte vi komme i kon6lik:t med alle mak:tonganen 6on den hen6kende kla66e. S:ta:t6advoka:ten talte inn:tnengende om nødvendigheten av å oppne:t:tholde "loven".
Alle 60m vet litt om hvilken 6i:tua6jon vi 6tån i hen i
landet, må uvilkånlig 6tu66e. Tu6envi6 av lovoven:tnedene
han vi 6e:t:t i det 6i6:te. Vi han 6e:t:t alle dem 6om tjenen
pengen på 6mugling. Og påtalemyndighetene han 6tå:tt makte6lø6e oven6on di66e lovbny:tenne. Ve han bnu:t:t loven 6on
pen6onlig vinning6 6kyld, det u6le6:te av alle motiven.
Oven6on dem 6tån man mak:te6lø6e. Men oven6on dem 6om hen
6tån :tiltalt, 6e:t:ten man 6tJta66eloven i hel og 6ull anvendeC6e. Vet en lett å bnuke den nå!t man vil. Vet en bane
å veie hvent ond, å 6inne 6nam :til alle panagJta6en man
l::a11 demme. ette ,'t. ~len hva en loven? Loven kommen alltid e:ttn tttvd::Ct,11gc.n. Ven gån aldJti (\o,rnn, 6kapen aldni noe
11utt. AU dc.t 1ll1e må 1rut kjempe .6eq 6nam. FøJt ,6 t nån det
It ,1 ":. ~ c i 't c. t, b c.{_ ~ d c. t c0 V. "
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NOTER
1) Nil6 Chni6tie:"RETTSVESENET OG VETS KLIENTEL" Vet non6ke

6am6unn, Gyldendal, 06lo l968.
2) Vilhelm Aubent et al: "AKADEMIKEREN I NORSK SAMFUNNSSTRUKTUR" Tid66kn. 6· Sam6.6on6kning, vol 1, 1960, 6.202.
3) Som ovenfor, s.204.
4)

Einan Jetne: "JUSTISMAKT,STATSMAKT OG ØKONOMISK MAKT"
Makten og panagna6ene, Tnondheim 7969.

5) Se note 1)
6) Se note 4)

7) "LO-pampene bnuken Anbeid6netten mot anbeidenne", Kla66ekampen n~.3, apnil 7969, 6.6.
8) Sitert fra Kni6ten Anden6en: "ARBEIDSKAMP OG ARBEIDSRETT"

Tanum, 06lo 7965.

9) Fra LO-sekretariatets sirkulære om voldgiftsforslaget,Sitert fra Gunna~ Ou6land: "Land6ongani6a6jonen i Nonge I~

6.493, Tiden 7949.
lO)Ot.prp. nr.11, 1902/1903.
ll)Fra SolnØrdal-komiteens innstilling av 20.nov.1909
12)Det kalles intene66etvi6t når kjøper og selger ikke er
enig om vilkårene for salget, dvs. ved forhandling om ny
tariffavtale. Rett6tvi6t er uenighet om forståelse eller
tolkning av gjeldende avtaler.
13)Sitert fra Lians fraksjonsbemerkning til Solnørdal-kom.
14)Talen er delvis referert i

Gunna~

Ou6land, note 9.

15)Se note 8.
16)Edvand Bull: "NORSK

FAGBEVEGELSE"~

Tiden

1968.

17)Intervju i Adne66eavi6en 20.augu6t 1970.
18)Fra Mantin Tnanmæl6 innlegg i lagmannsretten i Oslo 4.
juni 1924. Tranmæl sto tiltalt for å ha tatt inn i Arbeiderbladet et opprop om militærstreik.
Arnulf Kolstad
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