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KARL MARX:

Maskineri og
storindustri

MASKINERIETS UTVIKLING
John Stuart Mill 1) sier i sin bok "Principles of Political Economy": "Det er et spørsmål om alle mekaniske oppfinnelser som hittil er gjort,har lettet dagens møye for
noe menneskelig vesen".2) Det er heller ikke på noen måte
hensikten med det maskineri som kapitalen anvender. Maskineriet skal, som enhver annen forøkelse av arbeidets produktivitet, gjøre varene billigere og forkorte den del av
arbeidsdagen som er nødvendig for å underholde arbeideren
og forlenge den del av arbeidsdagen som han uten vederlag
gir til kapitalisten. Maskinene er midler til produksjon
av merverdi.3)
Visstnok er arbeideren tilpasset arbeidsprosessen, men den
er også på forhånd tilpasset arbeideren. Den arbeidsdeling
hvis grunnlag er faglærte spesialarbeidere, bortfaller når
arbeidsmaskiner avløser spesialarbeideren. Hele arbeidsprosessen analyseres nå selvstendig og uavhengig av arbeideren,
den oppløses objektivt i sine enkelte deler, og de problemer
som
hver enkelt spesialprosess og forbindelsen mellom de
forskjellige spesialprosesser stiller, løses ved teknisk
anvendelse av fysikk, kjemi osv. 4)
Når en maskin bare oppfattes som et middel til å senke produktets verdi, kan den bare anvendes under forutsetning av
at dens egen produksjon koster mindre arbeid enn det arbeid som den erstatter. For kapitalen er dog grensene for
dens anvendelse enda snevrere. Da kapitalen ikke betaler
det arbeid som den forbruker, men bare verdien av arbeidskraften, avhenger grensene for dens evne til å anvende
maskiner av forskjellen mellom maskinens verdi og verdien
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av den arbeidskraft som maskinen erstatter. Da oppdelingen
av arbeidsdagen i nødvendig arbeid og merarbeid er forskjellig i de forskjellige land, og er forskjellig i det samme land til forskjellige tider eller i den samme periode
i forskjellige industrigrener, og da videre arbeiderens
virkelige lønn snart synker under verdien av hans arbeidskraft, snart stiger over den, kan forskjellen mellom maskineriets pris og prisen på den arbeidskraft som det erstatter veksle sterkt, selv om forskjellen mellom den arbeidsmengde som er nødvendig for å produsere maskinen og
den mengde arbeid som den erstatter forblir uforandret.Sl
Men bare forskjellen mellom maskinens verdi og verdien av
den arbeidskraft som den erstatter er av betydning for varens produksjonomkostninger, og bare denne forskjell gjØr
seg derfor gjeldende likeoverfor kapitalisten selv gjennom
konkurransens tvangslover. Det blir derfor i våre dager
oppfunnet maskiner i England som bare blir brukt i NordAmerika, likesom Tyskland i det 16de og 17de århundre oppfant maskiner som bare Holland brukte, og likesom mange
franske oppfinnelser i det 18de århundrede bare ble utnyttet i England. I eldre land forårsaker anvendelsen av maskineri i enkelte industrigrener en slik overflod av arbeidere i andre industrier, at arbeidslønnen faller under arbeidskraftens verdi og derved forhindrer bruken av maskineri, overflødiggjør det eller endog umuliggjør dets anvendelse sett fra kapitalens standpunkt, idet dens profitt
ikke skriver seg fra at der i og for seg anvendes mindre
arbeid enn før, men fra at der anvendes mindre betalt arbeid. I enkelte grener av den engelske ullmanufaktur er
anvendelse av barnearbeid i de senere år gått sterkt ned,
her og der nesten forsvunnet. Hvorfor? Fabrikkloven nødvendiggjorde 2 skift av barn, hvorav det ene arbeidet 6,
det annet 4 timer, eller begge 5 timer. Men foreldrene
ville ikke selge de barn som arbeidet halv dag billigere
enn de som arbeidet hel dag. Derfor erstattet man de barn
som arbeidet halv dag med maskineri.6) Før det ble forbudt
å anvende kvinner og barn (under 10 år) i gruvene, fant
kapitalen det stemmende med sin morallære og særlig med
sin kassabok å anvende nakne kvinner og piker, ofte bundet
sammen med mannlige arbeidere, i kullgruvene og andre gruver. Maskineri ble ofte først innført etter at kvinnearbeid ble forbudt. Amerikanerne har oppfunnet maskiner til
knusing av sten. Englenderne bruker dem ikke fordi pakket
("wretch", de engelske sosialøkonomers kunstuttrykk for
landarbeideren) som utfører dette arbeid, får en så liten
del av sitt arbeid betalt, at maskineri ville fordyre produksjonen for kapitalistene.7) I England blir ennå leilighetsvis kvinner anvendt istedenfor hester til å trekke kanalbåter, 8) fordi det arbeid som er nødvendig for å produsere hester og maskiner er en gitt matematisk størrelse,
mens det arbeid som det koster å opprettholde livet for
de kvinner som tilhører overbefolkningen derimot er under
enhver beregning. Man finner derfor ingensteds en mer skam-

2

løs Ødslen med menneskelig arbeidskraft enn i England,
maskinenes land.9)

VEN MASKINMESSIGE DRIFTS UMIDDELBARE VIRKNINGER PA
ARBEIDEREN
Som vi har sett,danner den fullstendige omformning av arbeidsmidlene utgangspunktet for storindustrien, og det
omformede arbeidsmiddel når sin høyeste utvikling i fabrikkens forgrenede maskinsystem. Før vi undersøker hvordan menneskematerialet opptas i denne mekaniske organisme,
vil vi betrakte enkelte av de følger som denne omformning
av arbeidsmidlene får for arbeideren selv.
Kapitalen~
a~beid.

b~uQ

av

nye

a~beid~Q~e6te~.

Kvinne- og

ba~ne

I den utstrekning som maskineriet uavhengiggjør seg fra
muskelkraft, muliggjør det anvendelsen av mindre kraftige
eller legemlig umodne arbeidere, som på den annen side er
mer smidige. Kvinne- og barnearbeid var derfor den første
fØlge av den kapitalistiske anvendelse av maskineri. Dette
veldige middel til erstatning av arbeid og arbeidere, forvandlet seg derfor straks til et middel til å Øke lønnsarbeidernes antall ved å legge alle arbeiderfamiliens medlemmer inn under kapitalens umiddelbare herredømme, uten
hensyn til kjønn og alder. Tvangsarbeid for kapitalisten
erstattet ikke bare barnas lek, men fortrengte også det
frie arbeid i hjemmets krets, som etter gammel sed og
skikk ble utført av hensyn til familiens eget velvære.
Arbeidskraftens verdi avhenger ikke bare av den arbeidstid
som er nødvendig for å underholde den enkelte voksne arbeider, men av den arbeidstid som trenges for å underholde både ham selv og hans familie. Idet maskineriet kaster
alle medlemmer av arbeiderfamilien ut på arbeidsmarkedet,
fordeler den verdien av familiefarens arbeidskraft på hele
hans familie. Det nedsetter derfor verdien av hans arbeidskraft. Kjøp av fire arbeidskrefter fra samme familie koster kanskje mer enn det før kostet å kjøpe familiefarens
arbeidskraft, men til gjengjeld får kapitalen fire arbeidsdager istedenfor en, og arbeidskraftens pris faller derfor. Fire må nå ikke bare levere arbeid, men også merarbeid for kapitalen forat en familie skal kunne leve. Maskineriet forøker derfor umiddelbart det menneskelige utbyttingsma teriale, det egentlige felt for kapitalens utbytting, og samtidig også utbyttingsgraden.
Maskineriet omdanner også fra grunnen av det formelle forhold mellom kapitalist og arbeider, deres kontrakt. Vi
har tidligere betraktet det som en forutsetning at kapi-
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talist og arbeider trådte i forbindelse med hverandre som
frie personer, som uavhengige vareeiere, den ene som eier
av penger og produksjonsmidler, den annen som eier av arbeidskraft. Men nå kjøper kapitalen umyndige eller bare
delvis myndige arbeidere. Tidligere solgte arbeideren sin
egen arbeidskraft, som han i egenskap av formelt fri person kunne råde over. Nå selger han kone og barn. Han blir
slavehandler. Etterspørselen etter barnearbeid får også i
formen likhet med den etterspørsel etter negerslaver som
man var vant til å se i annonsespaltene i amerikanske
aviser.
Idet maskineriet medfører at kvinner og barn kommer i overveiende flertall blant arbeiderne, brytes også den motstand ned som den mannlige arbeider i manufakturen ennå
var istand til å gjøre mot kapitalens despoti.10)
Fo~økel~e

av

a~beidet~

inten~itet

Kapitalistisk anvendelse av maskineri ledsages av en hensynsløs forlengelse av arbeidsdagen l~) som angriper samfunnet ved livsrøttene, og som igjen fører til en reaksjon
fra samfunnets side og til innførelse av normalarbeidsdag.
Normalarbeidsdagen leder til Økning av arbeidets intensitet, en utvikling som er av avgjørende betydning og som
vi allerede tidligere har berørt. Under analysen av den
absolutte merverdi beskjeftiget vi oss vesentlig med arbeidsdagens lengde, mens vi forutsatte at arbeidets intensitet forble uforandret. Vi skal nå se hvordan Økt arbeidsintensitet trer istedenfor forlengelse av arbeidsdagen.
Med maskineriets utvikling dannes der etterhånden en egen
klasse ~kina~b.eiQ.~e med opphopet erfaring som er istand
til å utføre sitt arbeid hurtigere, d.v.s. arbeidets intensitet Øker. I England ble arbeidsdagen således stadig
forlenget i løpet av et halvt århundre, samtidig som fabrikkarbeidets intensitet Økte. På den annen side er det
innlysende at arbeid som ikke bare krever et forbigående
krafttak, men som skal vare dag ut og dag inn med usvekket regelmessighet og ensformighet, tilslutt når et krisepunkt hvor forlengelse av arbeidsdagen og forøkelse av
arbeidets intensitet utelukker hverandre med den fØlge
at arbeidsdagen bare kan forlenges når arbeidets intensitet synker, mens Økt arbeidsintensitet på den annen side
bare er mulig hvis arbeidsdagen forkortes. Så snart arbeiderklassens alminnelige og voksende forbitrelse tvang staten til ved lov å forkorte arbeidsdagen, først ved å diktere normalarbeidsdagen for de egentlige fabrikker - fra
det Øyeblikk av da adgangen til å Øke merverdien ved å
forlenge arbeidsdagen en gang for alle var stengt - kastet kapitalen seg med all makt og med full bevissthet over
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produksjonen av relativ merverdi ved forsert utvikling av
maskinsystemet. Samtidig inntrådte en endring i den relative merverdis karakter. I alminnelighet består den metode
som anvendes for å fremtvinge relativ merverdi deri, at
arbeideren ved arbeidets Økte produktivitet blir istand til
å produsere mer i den samme tid ved hjelp av den samme arbeidsytelse. Den samme arbeidstid tilfører· totalproduktet
den samme verdi som før, uaktet denne uforandrede bytteverdi svarer til flere bruksverdier enn før, mens verdien
av den enkelte vare samtidig faller. Annerledes stiller
saken seg så snart arbeidsdagen forkortes ved maktspråk
og voldsomt ansporer produktivkreftenes utvikling og rasjonell anvendelse av produksjonsmidlene, samtidig som den
leder til Økt arbeidsytelse, forhøyet anspennelse av arbeidskraften, større sammentrengning av arbeidstiden. Arbeideren tvinges til en sammentrengt arbeidsytelse som bare er mulig når arbeidsdagen forkortes. Den Økte arbeidsytelse virker nå på verdidannelsen som en større arbeidsmengde i en gitt tid, hva den også er. Arbeidet kan nå
ikke måles bare i tid, men også arbeidets intensitet må
tas med i betraktning. Titimersdagens mer intense arbeidstimer inneholder nå like meget eller mer anvendt arbeidskraft enn tolvtimersdagens mer porøse timer. Den enkelte
arbeidstime frembringer derfor like stor verdi eller endog stø~re verdi enn tolvtimersdagens mindre virkningsfulle 1 1/5 time. Selv om man ser bort fra at den relative merverdi Øker når arbeidets produktivitet stiger,
frembringer 3 1/3 times merarbeid av en 10 timers arbeidsdag nå like stor verdi som 4 timers merarbeid av en 12
timers arbeidsdag.
Dermed reiser spørsmålet seg om hvordan arbeidets intensitet forøkes.
Den første virkning av at arbeidsdagen forkortes beror på
den selvinnlysende kjensgjerning at arbeiderens arbeidsevne står i omvendt forhold til arbeidsdagens lengde. Innenfor visse grenser vinnes derfor i kraftytelse hva som
tapes i tidsvarighet, og kapitalisten sikrer seg ved betalingsmåten 12) at arbeideren virkelig også yter mer arbeid enn før. I de bedrifter hvor maskineri spiller liten
rolle, f.eks. i pottemakeriene, har innførelsen av fabrikkloven slående bevist at forkortelse av arbeidsdagen i og
for seg er tilstrekkelig til i overraskende grad å forøke
arbeidets energi, regelmessighet, orden og uavbrutte gang.
Men det syntes dog tvilsomt om virkningen ville vise seg
å være den samme i de egentlige fabrikker, hvor arbeiderne
var avhengig av maskinenes uavbrutte og ensartede bevegelser, og den strengeste disiplin som fØlge derav allerede
på forhånd var gjennomført. I 1844 da forhandlinger pågikk om forkortelse av arbeidsdagen til under 12 timer,
erklærte fabrikantene nesten enstemmig "at formennene i
de forskjellige avdelinger passet på at ingen tid gikk
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til spille", "at arbeidernes påpasselighet og oppmerksomhet neppe kan forøkes". Forutsetter man at maskinenes tempo og alle andre forhold forblir uforandret, "vil det derfor være urimelig å vente at større påpasselighet og oppmerksomhet fra arbeidernes side skulle bringe merkbare
fordeler i ordentlig ledede fabrikker." Erfaringen viste
at disse oppfatninger var uriktige.
Når arbeidsdagen forkortes, tilrettelegges de subjektive
betingelser for en bedre utnyttelse av arbeidstiden, idet
arbeiderne blir istand til å yte mer arbeid enn før i løpet av en gitt tid. Såsnart lovgivningen med tvang griper
inn og forkorter arbeidsdagen, blir derfor maskinen i kapitalistens hånd et objektivt middel til systematisk å utpresse mer arbeid i samme tid. Dette skjer på to forskjellige måter, dels ved at maskinenes hastighet forøkes, dels
ved at den samme arbeider får flere maskiner å passe enn
tidligere, hans arbeidsfelt utvides. Den Økte arbeidsintensitet ledsages umiddelbart av forbedret maskineri fordi den kortere arbeidsdag tvinger kapitalisten til å begrense produksjonsomkostningene mest mulig. Samtidig er
den forbedrede konstruksjon av maskinene en nødvendig betingelse for å kunne utøve et større press på arbeideren.
Forkortelsen av arbeidsdagen til 12 timer daterer seg i
England fra 1832. Allerede i 1836 erklærte en engelsk fabrikant: "Det ytes nå langt mer arbeid i fabrikken enn for
30 eller 40 år siden ... på grunn av den større påpasselighet og energi som kreves som fØlge av maskinenes sterkt
Økte hastighet." I året 1844 forela lord Ashlev, den nåværende grev Shaftesbury, følgende dokumentariske beretning for underhuset:
"De arbeidere som er beskjeftiget i fabrikken yter nå tre
ganger så meget arbeid som da fabrikken først ble opprettet. Maskineriet har uten tvil ytt arbeid som ville kreve
millioner menns muskelkraft, men det har samtidig mangedoblet de menneskers arbeid som beherskes av dets forferdelige bevegelser ... "
Uaktet fabrikkinspektørene utrettelig og med full rett lovpriser de gunstige resultater av fabrikklovene fra 1844
og 1850, medgir de dog at forkortelsen av arbeidsdagen
allerede har fremkalt en slik stigning i arbeidets intensitet, at arbeidernes sunnhet og derved også arbeidskraften selv skades. "I de fleste bomull-, ull- og silkefabrikker kreves det utmattende anspennelse av arbeiderne for
på en tilfredsstillende måte å passe maskinene, hvis hastighet er blitt sterkt forøkt i løpet av de siste år. Det
forekommer meg sannsynlig at dette er en av grunnene til
den Økte dødelighet av lungesykdomrner, som dr. Greenhow
har påvist i sine siste innberetninger om dette emne." Det
er ikke den ringeste tvil om at kapitalens tendens til å
holde seg skadesløs ved å Øke arbeidets intensitet når
6

lovgivnigen avskjærer adgangen til å forlenge arbeidsdagen, og ved å misbruke enhver forbedring i maskineriet som
et middel til forøket utsugning av arbeidskraften, snart
igjen må føre til en krise, hvor en ny nedsettelse av arbeidsdagen blir uunngåelig.13) Den engelske industris rastløse fremskritt i tiden fra 1848 til nåtiden, da titimersdagen var gjeldende, overtreffer i langt høyere grad den
utvikling som fant sted under tolvtimersdagen i tiden fra
1838 til 1847, enn denne periodes fremskritt på sin side
overtreffer fremskrittene i det forutgående halve århundre etterat fabrikksystemet var innført, mens arbeidsdagen
ennå var ubegrenset.14)

FABRIKKEN
I begynnelsen av dette kapitel behandlet vi fabrikkens materielle grunnlag, det forgrenede maskinsystem. Vi så derpå at maskineriet forøker kapitalens menneskelige utbytningsmateriale ved å tilegne seg kvinne- og barnearbeid.
Vi så hvordan det legger beslag på arbeiderens hele livstid ved grenseløs forlengelse av arbeidsdagen, og hvordan
dets utvikling, som gjør det mulig å fremstille et voldsomt Økende produkt i stadig kortere tid, tilslutt gjør
tjeneste som et systematisk middel til gjennom hele arbeidsdagen uopphørlig å avpresse arbeideren en stadig voksende arbeidsytelse. Vi skal nå analysere fabrikken som
helhet og da vesentlig dens høyest utviklede form.
Dr. Ure, den lyriske beundrer av det automatiske fabrikksystem, beskriver på den ene side fabrikken som "samarbeid
mellom forskjellige slags arbeidere, gamle og unge, som
med dyktighet og flid passer på et system av produktivt
maskineri som uavbrutt holdes i bevegelse av en sentralkraft." På den annen side som "en uhyre automat sammensatt
av mange mekaniske og bevisste organer, som uten avbrytelse
arbeider i forståelse med hv8randre i tjeneste av et felles
formål, mens alle disse organer er underordnet en drivkraft
som behersker dem." Disse to beskrivelser er slett ikke identiske. Den ene lar den sammensatte totalarbeider eller
den samfunnsmessige arbeiderorganisme fremtre som den bestemmende faktor og den mekaniske automat som et underordnet
middel, den annen fremstiller derimot automaten selv som
den bestemmende faktor, mens arbeiderne betraktes som bevisste organer og sammen med dem underordnet en sentral bevegende kraft. Den første beskrivelse gjelder for enhver tenkelig anvendelse av maskineri i stor målestokk, den annen
karakteriserer den kapitalistiske anvendelse av maskineri,
og derfor det moderne fabrikksystem. Ure foretrekker derfor også å fremstille den sentrale maskin hvorfra bevegelsen utgår ikke bare som en automat, men som en autokrat.
"I disse store verksteder samler dampens velgjørende makt
sine myriader av undersåtter om seg."15)
7

Kunsten å bruke verktøyet går nå over fra arbeideren til
maskinen sammen med verktøyet selv. Verktøyet frigjøres
fra den menneskelige arbeidskrafts personlige begrensninger. Dermed forsvinner det tekniske grunnlag for manufakturens arbeidsdeling. Manufakturens hierarki av spesialiserte
arbeidere fortrenges ved den automatiske fabrikks tendens
til å nivellere eller å gjøre alle maskinens hjelpere like,
16) og de naturlige forskjelligheter som beror på alder og
kjønn trer istedenfor den kunstige forskjell mellom spesialarbeidere.
I den automatiske fabrikk fremtrer arbeidsdelingen vesentlig som en fordeling av arbeiderne mellom de spesialiserte
maskiner og mellom de forskjellige avdelinger i fabrikken,
idet alle arbeidere i samme avdeling utfører omtrent samme
arbeid og arbeider med samme slags maskiner, uten å danne
forgrenede arbeidergrupper. Fagarbeideren og hans få hjelpere avløser manufakturens forgrenede arbeidergrupper. Det
vesentlige skille går mellom de arbeidere som direkte arbeider med maskinene, eller som overvåker eller fyrer opp
under kraftmaskinen på den ene side, og håndlangerne, som
nesten utelukkende er barn, på den annen side. Til håndlangerne regnes også omtrent alle de arbeidere som bringer
arbeidsmaterialene til og fra maskinene. Foruten disse hovedklasser er et lite antall ingeniører, mekanikere, snekkere o.s.v. beskjeftiget med den stadige reparasjon av maskinene og kontrollen av maskinellet som helhet. Denne høyere arbeiderstand, som dels er vitenskapelig, dels håndverksmessig utdannet, står utenfor de egentlige fabrikkarbeideres
krets og samarbeider bare med dem. Denne arbeidsdeling er
rent teknisk.
Alt maskinarbeid krever at arbeiderne tidlig vennes til sitt
arbeid, · så at de lærer å tilpasse sine egne bevegelser til
en automats uavbrutte, ensformige bevegelser. Forsåvidt
som maskineriet som helhet danner et system av mangeartede
maskiner som er forbundet med hverandre og som samtidig er
i bevegelse, krever også det samarbeid som beror på dette
maskinelle system at de forskjellige arbeidergrupper fordeles mellom de forskjellige maskiner. Men ved maskinell
drift er det ikke lenger nødvendig å befeste denne arbeidsdeling ved stadig å binde den samme arbeider til den samme
funksjon,17) som tilfelle er i manufakturen.18) I fabrikken
er maskinen og ikke arbeideren utgangspunktet for virksomheten, derfor kan personene stadig skifte uten at arbeidsprosessen avbrytes. Et slående vitnesbyrd om dette forhold
levertes ved innførel~en av "relaisystemet" under den engelske fabrikantrevolte i 1848-50. Den letthet hvormed en
ung arbeider lærer sitt arbeid ved maskinen, fjerner fullstendig enhver nødvendighet for å utdanne en særskilt klasse arbeidere utelukkende som maskinarbeidere. Håndlangernes
arbeid i fabrikken kan dels erstattes av maskiner, dels er
arbeidet så enkelt at det kan utføres av ganske uøvede folk .
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Den gamle arbeidsdeling, som maskineriet teknisk kaster på
skraphaugen, slepes allikevel til å begynne med inn i fabrikken som en vanebunden arv fra manufakturen, og blir derpå systematisk anvendt av kapitalen som et middel til å utbytte arbeidskraften på en enda motbydeligere måte enn før.
Den livsvarige spesialitet å føre et spesialverktøy omdannes til den livsvarige spesialitet å betjene en spesialmaskin. Maskineriet misbrukes til helt fra barnsben av å forvandle arbeideren til en del av en spesialmaskin. Omkostningene ved å reprodusere arbeideren forminskes betydelig,
mens han samtidig blir fullstendig og hjelpeløst avhengig
av fabrikken og av kapitalisten. Her som overalt ellers må
man skjelne mellom den forøkede produktivitet som skyldes
utviklingen av den samfunnsmessige produksjonsprosess, og
den forøked~ produktivitet som skyldes den kapitalistiske
utbytting.
I manufakturen og i håndverket bruker arbeideren selv redskapet, i fabrikken tjener han maskinene. I manufakturen
utgår arbeidsmidlenes bevegelse fra ham, i fabrikken må
han fØlge deres bevegelser. I manufakturen danner arbeideren ledd i en levende mekanisme. I fabrikken er den dØde
mekanisme uavhengig av ham, og han bindes til den som et
levende tilbehør. "Den kjedsommelige gjentakelse av et endeløst arbeid, hvor den samme mekaniske prosess stadig p?ny gjentas, ligner Sisyphos' arbeid. Arbeidets byrde faller som stenen alltid tilbake på den utmattede arbeider".
19) Mens maskinarbeidet til det ytterste angriper nervesystemet, undertrykker det musklenes mangesidige frie spill
og lammer all åndelig og legemlig virksomhet. Selv forbedringer som letter arbeidet blir torturmidler, idet maskinen
ikke befrir arbeideren fra arbeidet, men fjerner alt innhold
fra det. Fordi den kapitalistiske Produksjonsprosess ikke
bare er en arbeidsprosess, men samtidig også en verdiforøkende prosess for kapitalen, er det et felles kjennetegn
for all kapitalistisk drift at arbeideren ikke anvender arbeidsmidlene, men at arbeidsmidlene tvertimot anvender arbeideren. Men først med maskineriets innførelse blir denne
urimelighet en teknisk håndgripelig virkelighet. Idet arbeidsmidlet forvandles til en automat, opptrer det i arbeidsprosessen som kapital i forhold til arbeideren, ·Som dødt
arbeid som behersker og utsuger den levende arbeidskraft.
I den storindustri som oppstår på grunnlag av maskineriet,
fullendes adskillelsen mellom kroppsarbeidet og produksjonsprosessens åndsvirksomhet og forvandler denne til en makt
som står i kapitalens tjeneste, og bidrar til dens herredømme over arbeideren. Den enkelte faglærte arbeiders spesialdyktighet forsvinner som en ubetydelig biting sammenlignet
med vitenskapen, de uhyre naturkrefter og det samfunnsmessige massearbeid som er legemliggjort i maskinsystemet, og
som sammenlagt danner grunnlaget for kapitalens makt. Fabrikkeieren, i hvis hjerne maskineriet uløselig er vokset
sammen med hans eget monopol på dets anvendelse, kan derfor foraktelig tilkaste arbeiderne: "Det ville være sunt
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for fabrikkarbeiderne å holde seg for øye at deres arbeid
i virkeligheten er meget enkelt fagarbeid, at intet er lettere å lære og intet bedre lønnet i forhold til dets kvalitet, at intet annet arbeid kan læres den minst erfarne i
så kort tid, og at det ikke er en slik overflod på tilførsel av arbeid i noe annet fag. Fabrikkeierens maskineri
spiller i virkeligheten en langt viktigere rolle i produksjonen enn arbeiderens erfaring og dyktighet, som ikke er
større enn at enhver bondegutt kan tilegne seg den i løpet
av 6 måneder."20)
Arbeidernes tekniske underordning under arbeidsmidlets ensformige gang, og den eiendommelige sammensetning av arbeidsstokken i individer av begge kjønn og på alle alderstrinn,
skaper en kasernemessig disiplin, som fører til en likefrem militærordning i fabrikken med oppdeling av arbeidsstokken i kroppsarbeidere og oppsynsmenn som industrisoldater og industriunderoffiserer. "Hovedvanskeligheten i den
automatiske fabrikk lå fremforalt i å lære menneskene til
å oppgi sine tilfeldige arbeidsvaner og i å identifisere
seg med en automats regelmessighet. Det Herkulesarbeid å
tilrettelegge og administrere en gjennomført fabrikkdisiplin
som svarte til de krav som fabrikken stilte, var det edle
resultat som Arkwright nådde. Selv nåtildags, etterat systemet er fullstendig organisert og arbeidet lettet i størst
mulig grad, viser det seg å være nesten umulig å utdanne
personer over 15 års-alderen til brukbare fabrikkarbeidere."
21) Det fabrikkreglement hvori kapitalen som selvhersker
formulerer sin autokratiske makt over arbeideren, uten den
lovpriste maktfordeling og det enda høyere skattede representative system, som borgerskapet ellers anvender, er bare en kapitalistisk karikatur av den samfunnsmessige ordning av arbeidsprosessen som er nødvendig forbundet med samarbeid i stor målestokk, med anvendelsen av felles arbeidsmidler og særlig med anvendelsen av maskineri. Oppsynsmannens strafferegler trer i steden for slavedriverens pisk.
Alle straffer oppløser seg i pengestraffer og lønnstrekk,
og fabrikklover formuleres med så stor skarpsindighet at
det om mulig blir enda mer innbringende at loven brytes
enn at den overholdes.22)
Vi vil bare antydningsvis berøre de ytre forhold hvorunder
arbeidet i fabrikken utføres. Alle sanseorganer skades i
like høy grad _ved .den høye temperatur, atmosfæren som er
svanger med avfall fra råmaterialene,23) den bedøvende
larm 24) osv., bortsett fra livsfaren mellom de tett sammenpakkede maskiner som med årstidenes regelmessighet frembringer de industrielle slagbulletiner over døde og sårede.
Den fulle utnyttelse av de samfunnsmessige produksjonsmidler, som først under fabrikksystemet utvikles med hel konsekvens, blir under kapitalistenes ledelse samtidig systematisk rov fra arbeiderne av alle normale livsbetingelser under arbeidet, rov av lys, luft, arbeidsrom og personlige be-
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skyttelsesmidler mot livsfarlige og sunnhetsskadelige forhold under produksjonsprosessen, for ikke å tale om enhver
komfort. Kaller Fourier med urette fabrikken for "en tillempet straffeanstalt."?

KAMPEN MELLOM ARBEIDER OG MASKIN
Kampen mellom kapitalistene og arbeiderne begynner såsnart
kapitalforholdet mellom dem oppstår, og den fortsettes under hele manufakturperioden. Men først når maskineriet innføres, begynner arbeideren å bekjempe selve arbeidsmidlet,
den form hvori kapitalen materielt eksisterer. Arbeiderne
gjør opprør mot denne særegne art produksjonsmidler, maskinene, fordi de betrakter dem som det materielle grunnlag
for den kapitalistiske produksjonsmåte.
I løpet av det 17de århundre utbrøt det arbeideropprør nesten overalt i Europa mot den såkalte båndvev, en maskin som
anvendes til å veve bånd og border. Et sagbruk drevet av
vindmøller, som en hollender hadde anlagt i nærheten av
London, ble revet ned under pØbelopptØyer i begynnelsen av
det 17de århundre. Ennå i b~gynnelsen av det 18de århundre
lyktes det bare med vanskelighet å overvinne den alminnelige motstand fra befolkningens og parlamentets side mot sagbruk drevet med vannkraft. Da Everet i 1758 hadde bygget
den første maskin drevet med vannkraft til behandling av
ull, ble den brent opp av 100 000 arbeidsløse. 50 000 arbeidere som før hadde levd av ullkarding, undertegnet protester rettet til parlamentet i anledning av Arkwrights kardemaskiner. I løpet av de første 15 år av det 19de århundre
fant det sted en masseødeleggelse av maskiner i de engelske
manufakturdistrikter, særlig som følge av innførelsen av
dampvevstolen. Disse uroligheter, som fikk navn av Luditterbevegelsen, ga Sidmouths og Castlereaghs antijakobinske
regjering foranledning til å anvende de mest reaksjonære
voldsmetoder. Arbeiderne trengte tid og erfaring før de
lærte å skjelne mellom maskinene og kapitalistens bruk av
maskiner, og dermed også å rette sine angrep mot den samfunnsmessige utbytting istedenfor mot produksjonsmidlenes
materielle form.
·
Som maskiner blir arbeidsmidlene arbeidernes konkurrenter.
Den mengde merverdi som kapitalisten kan frembringe ved
hjelp av maskineri står i direkte forhold til det antall
arbeidere hvis livsbetingelser maskinene tilintetgjør. Hele
det kapitalistiske produksjonssystem beror på at arbeideren
selger sin arbeidskraft som vare. Arbeidsdelingen har til
følge at denne arbeidskraft ensidig utvikles, inntil den
bare ytrer seg som en evne til å føre et enkelt spesialverktøy. Denne arbeidskrafts bruksverdi og dermed også dens
bytteverdi går til grunne såsnart spesialverktøyet overføres
til en maskin. Arbeideren blir usalgbar, som papirpenger ute
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av kurs. Den del av arbeiderklassen som maskinen overflødiggjør eller som kapitalistene ikke lenger har bruk for,
går tildels under i den ulike kamp mellom det gamle håndverk, den manufakturmessige drift og den moderne industri,
mens resten oversvømmer alle lettere tilgjengelige industrigrener, overfyller arbeidsmarkedene og senker arbeidskraftens pris under dens verdi. Det fremstilles som en trøst for
de forarmede arbeidere at deres lidelser bare er "forbigående", og at maskineriet dessuten bare litt etter litt trenger inn i en industrigren, slik at den Ødeleggende virkning
avdempes og bare gradvis gjør seg gjeldende. Den ene trøst
slår den annen ihjel. Når maskinen gradvis trenger inn i
en industrigren, forårsaker den kronisk elendighet blant de
arbeidere som konkurrerer med den. Når overgangen er hurtig,
gjør virkningen seg gjeldende med voldsomhet. Verdenshistorien kjenner intet mer redselsfullt skuespill enn de engelske håndverkeres gradvise undergang, som vedvarte gjennom
årtier, og som ble endelig beseglet i 1838. Mange av dem
sultet ihjel, mange vegeterte lenge med sine familier på
en inntekt av 2~ pence dagen. Derimot virket det engelske
bomullsmaskineri akutt i India, hvis generalguvernør 183435 innrapporterte: "Elendigheten har neppe noe sidestykke
i handelens historie. Bomullsvevernes knokler blekner Indias sletter." Da disse vevere jo forlot den timelige verden, forårsaket maskineriet bare en "forbigående elendighet."
Forøvrig er maskineriets "forbigående" virkninger varige,
idet det stadig trenger inn i nye industrigrener. Den selvstendige og uavhengige stilling som både arbeidsmidlet og
arbeidsproduktet inntar i forhold til arbeideren under den
kapitalistiske produksjonsmåte, utvikler seg med innførelsen av maskineri til en uforsonlig motsetning. Derfor bryter
arbeidernes brutale opprør mot arbeidsmidlene først løs med
innførelsen av maskinene.
Arbeidsmidlet slår arbeideren ihjel. Motsetningen mellom
arbeidsmidlet og arbeideren er visstnok mest håndgripelig
når nytt maskineri konkurrerer med overlevert htndverk eller manufakturdrift. Men innenfor storindustrien selv virker
den stadige forbedring av maskineriet og utviklingen av det
automatiske system på samme måte. "Formålet med ~hver f9rbedring av maskineriet er å overflødiggjøre hånd rbeid eller å innføre et nytt ledd i den automatiske prod sjon ved
å erstatte menneskelige apparater med apparater av jern."
"Det hender nesten daglig at mekanisk kraft innfø~es for å
drive maskineri som fØr ble drevet vPd h~n~kraf~. er gjennomføres uopphørlig små forbedringer i maskinerie med det
formål å spare drivkraft, forbedre produktet, forøke produksjonen eller å overflødiggjøre et barn, en kvinne eller en
mann, og uaktet hver enkelt forbedring tilsynelatende er av
liten betydning, er resultatene dog i sum meget store." "Overalt hvor arbeidet krever stor dyktighet og en sikker h~nd,
fjerner man så snart som mulig de arbeidere som er avhengige av sin faglige dyktighet og tilbøyelige til uregelmessigheter av enhver art, og overlater isteden arbeidet til
12

en maskin som er så vel anordnet at et barn kan passe den."
25) "Det automatiske system erstatter etterhvert faglært
arbeid."26) "Følgen av forbedringene av maskineriet er ikke bare at resultatet oppnås ved færre arbeidere enn tidligere, men at dyktige arbeidere erstattes av mindre dyktige, voksne av barn, menn av kvinner. Alle disse forandringene medfører ustanselige svingninger i arbeidslønnen."
26) "Maskineriet kaster ustanselig voksne arbeidere ut av
fabrikkene. "2 6)
Maskineriets voldsomme utvikling under trykket av den forkortede arbeidsdag viser hvilken overordentlig elastisitet
maskinsystemet er i besittelse av som følge av den opphopede praktiske erfaring, den store mengde mekaniske arbeidsmidler som alt foreligger,og teknikkens ustanselige fremskritt. Allikevel fantes det ingen som i 1860, da den engelske bomullsindustri nådde sitt hØydepunkt,hadde endog den
ringeste forutanelse om hvilken uhørt utvikling maskinene
skulle komme til å gjennomgå på grunn av den spore den amerikanske borgerkrig ga utviklingen i de følgende tre år,
og i hvilken grad håndarbeid som følge derav ville bli utkonkurrert.
Men maskineriet virker ikke bare som en overmektig konkurrent som stadig truer med å gjøre lønnsarbeiderne "overflødige". Kapitalen bruker maskinene både praktisk og agitatorisk som en mot arbeiderne fiendtlig makt. Det blir det
mektigste våpen til å slå ned arbeideruroligheter, streiker
o.s.v. som er rettet mot kapitalens eneveldige herredømme.
IfØlge Gaskell er således dampmaskinen en fiende av "menneskekraft" og setter kapitalen istand til å slå ned arbeidernes stigende krav, som truer med å føre fabrikksystemet inn
i en krise. Man kunne skrive en hel historie om de oppfinnelser som er gjor etter 1830, og som bare hadde den oppgave å tjene som kapitalens krigsmidler i kampen mot arbeideropprør. Fremforalt må man i den forbindelse tenke på den
automatiske spinnemaskin, fordi den ble epokegjørende for
det automatiske system. 27)
I vitneprov til Trades-Unions Commission sier Nasmyth, oppfinneren av damphammeren, i anledning av de forbedringer i
maskineriet som han innførte som følge av maskinarbeidernes
lange og omfattende streiker i året 1851: "Det karakteristiske trekk ved våre moderne tekniske forbedringer er innførelsen av automatiske arbeidsmaskiner. Hva hver mekaniker
nå har å gjøre og hva hver gutt kan gjøre, er ikke selv å
arbeide, men å overvåke maskinens fremragende arbeid. Hele
den klasse arbeidere so~ hvilte helt og holdent på sin fagdyktighet er nå blitt overflødig. Før brukte jeg 4 gutter
på hver mekaniker. På grunn av disse nye tekniske forbedringer har jeg nedsatt antallet av voksne menn fra 1500 til
750. Resultatet var en betydelig Økning av min profitt."
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De arbeidere som maskineriet fortrenger, blir kastet ut av
verkstedet og ut på arbeidsmarkedet, hvor de forøker antallet av de arbeidskrefter som danner reserven for den kapitalistiske utbytting. Denne følge av at maskineriet innføres fremstiller sosialøkonomene som en fordel for arbeiderklassen. I 7. avsnitt vil vi vise at maskinene nettopp av
denne grunn er en forferdelig svøpe for arbeiderne. Her vil
vi nøye oss med å slå fast: De arbeidere som kastes ut av
en fabrikk kan visstnok søke arbeid i en annen. Lykkes det
dem å få arbeid, så knyttes påny båndet mellom dem og de
livsmidler som ble "frigjort", men dette skjer da ved en
ny kapital som søker et virkefelt, derimot aldeles ikke ved
hjelp av den kapital som tidligere skaffet dem arbeidsmuligheter og som nå er omdannet til maskiner. Men de har
meget små utsikter til å redde seg på denne måte. Forkrøplet av arbeidsdelingen er disse arme djevler så lite verd
utenfor sitt gamle arbeidsfelt, at de bare kan få noe å
gjøre i tilbakeliggende og derfor bestandig overfylte og
underbetalte virksomheter. Dessuten tiltrekker alle industrigrener uopphørlig en strøm av mennesker som leverer de
rekrutter som trengs til regelmessig fornyelse og vekst.
Så snart maskineriet frigjør en del av de arbeidere som
før var beskjeftiget i en bestemt industrigren, tar også
den strøm av nye arbeidere som ville ha søkt hen til denne
industrigren, en annen retning og opptas i andre industrier,
mens de opprinnelige ofre for størstedelen forkommer og går
til grunne i overgangstiden.
Det er visstnok en utvilsom kjensgjerning at maskineriet
ikke i og for seg er skyld i de lidelser som det fører med
seg. Det har ikke ansvaret for at arbeideren "frigjøres"
og skilles fra sine livsmidler. Maskinene øker produktiviteten og gjør varene billigere i de industrigrener hvor de
anvendes, og Øver ingen direkte innflytelse på den mengde
livsmidler som produseres i andre industrigrener. Etterat
maskineriet er innført, har derfor samfunnet en like stor
eller en større mengde livsmidler enn før tilovers for de
arbeidere som maskineriet fortrengte, helt bortsett fra den
umåtelige andel av årets produkter som fortæres av dem som
ikke arbeider. I utnyttelsen av denne kjensgjerning glimrer
det sosialøkonomiske åndsliv med særlig stor fargerikdom.
De motsetninger som er uatskillelig knyttet til kapitalistisk utnyttelse av maskineri eksisterer ikke, fordi årsaken
ikke er å finne i maskineriet selv, men derimot i den kapitalistiske utnyttelse av maskineriet. Da altså maskineriet
i og for seg forkorter arbeidstiden, mens den kapitalistiske utnyttelse av maskineri forlenger arbeidsdagen, da maskineri i og for seg letter arbeidet, mens kapitalistisk utnyttelse av maskineri forøker arbeidsintensiteten, da maskineriet innebærer menneskenes seier over naturkreftene, mens
kapitalistisk utnyttelse av maskineri tvinger menneskene
inn under naturkreftenes herredømme, da maskineri i og for
seg Øker produsentenes rikdom, mens kapitalistisk utnyttelse gjør dem fattige, erklærer den borgerlige sosialøkonom
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ganske enkelt at enhver betraktning av maskineriet i og for
seg logisk beviser, at alle disse håndgripelige motsetninger bare er den gemene virkelighets ytre skinn, mens de i
og for seg, altså også i teorien, ikke finnes. Han slipper
å bryte sitt hode med slike vanskeligheter og pådytter ovenikjØpet sine motstandere den tåpelighet, at de bekjemper
maskineriet selv og ikke den kapitalistiske utnyttelse av
det.
Sosialøkonomen skjuler ikke at forbigående ubehageligheter
fØlger med innførelsen av maskineri, men var det noensinne
en medalje uten bakside? Fra hans synspunkt er den kapitalistiske utnyttelse av maskineriet den eneste mulige. Han
ser ingen forskjell mellom at arbeideren utnytter maskineriet og at maskineriet utnytter arbeideren. Hvis noen derfor avslører fØlgene av kapitalistisk utnyttelse av maskineri, så er han en motstander av maskineri i det hele tatt,
en motstander av sosialt fremskritt. Det er ganske samme
resonnement som ble brukt av den berømte rovmorder Bill Sykes: "Mine herrer jurymenn, denne handelsreisende har utvilsomt fått strupen skåret over.Men det er ikke min feil,
men knivens feil. Skal vi avskaffe bruken av kniven på grunn
av slike forbigående ubehageligheter? Tenk Dem om. Hva ville landbruk og håndverk være idag uten kniven? Er ikke kniven like meget en kilde til helbredelse i kirurgens hånd,
som en kilde til kunnskap i anatomiens?Er den ikke dessuten en villig hjelper ved et festlig bord. Avskaff kniven
og vi styrtes ned i det dypeste barbari".28)
Det umiddelbare resultat av innførelsen av maskiner er at
merverdien og de produkter som svarer til den forøkes, og
idet mengden av de materielle ting hvorav kapitalistklassen
selv og dens tjenere lever forøkes, vokser også disse samfunnsklasser i tall. Kapitalistklassens stadig voksende
rikdom og det relative fall i det arbeiderantall som trengs
for å frembringe de nødvendige livsmidler, fremkaller sammen med nye luksusbehov også nye midler for å tilfredsstille dem. En stadig større del av de samfunnsmessige produkter omdannes til merprodukter, og en stadig voksende del av
merproduktet fremstilles og fortæres som raff inerte luksusartikler. Med andre ord, luksusproduksjonen vokser. 29)
Forfinelsen og mangfoldiggjørelsen av produktene skyldes
også de nye forhold på verdensmarkedet som storindustrien
har skapt. Det er ikke bare fremmede nytelsesmidler som
byttes med innenlandske produkter, men store mengder fremmede råmaterialer, halvfabrikata osv. inngår i den hjemlige
industri som produksjonsmidler. Med utviklingen av disse
nye forhold på verdensmarkedet stiger etterspørselen etter
arbeidere i transportindustrien, som igjen spaltes i tallløse nye underavdelinger.
Den overordentlig økede produktivitet i storindustrien,
som ledsages av forøket utbytting av arbeidskraften i alle
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andre produksjonsgrener, gjør det mulig å anvende en stadig
større del av arbeiderklassen uproduktivt, og da særlig å
forøke antallet av de gamle husslaver under nye navn, som
betjenter, tjenestepiker, lakeier osv. 30)

VEN MASKINELLE VRIFTS TENVENS TIL SNART A TREKKE ARBEIVERNE
INN I FABRIKKENE, SNART A KASTE VEM UT IGJEN
Alle tilregnelig representanter for sosialøkonomien medgir
at innførselen av nytt maskineri virker som om en pest var
brutt ut blant arbeiderne i de gamle håndverk og manuf akturer som den maskinelle industri konkurrerer med. Nesten
alle beklager fabrikkarbeidernes slaveri. Og hva er den
store trumf som de alle spiller ut? At maskineriet etter
alle de redsler som følger med dets innførelse og utvikling,
til slutt forøker arbeiderslavenes antall istedenfor å forminske det. Sosialøkonomien jubler over denne avskyelige
teori - avskyelig for enhver "filantrop" som tror på den
kapitalistiske produksjonsmåtes evige naturnødvendighet at også de fabrikker som har innført maskineri etter en
bestemt utviklingsperiode, etter en kortere eller lengre
"overgangstid", vil utpine fler arbeidere enn opprinnelig
ble kastet på gaten.
Til tross for at maskinene erstatter arbeidskraft og faktisk fortrenger et stort antall arbeidere, er det dog sikkert nok at maskineriets utvikling fører til at fabrikkenes
antall øker og til at de fabrikker som alt finnes utvides.
Resultatet kan til slutt bli at fabrikkarbeiderne blir
tallrikere enn de håndverkere og manufakturarbeidere som
maskineriet opprinnelig fortrengte.
I den etterfølgende kortfattede fremstilling vil vi tildels
berøre rent faktiske forhold som vår teoretiske fremstilling
ennå ikke er nådd fram til.
Så lenge den maskinelle drift utvikler seg i en industrigren på bekostning av det gaJTUT\eldagse håndverk eller manufakturen, er dens seier like så sikker som en moderne armes
seier over en arme bevæpnet med pil og bue. Den første tid
etter at maskiner innføres i en industri er av avgjørende
betydning på grunn av den store profitt som de bidrar til
å frewbringe. Denne profitt påskynder ikke bare direkte
kapitaloppsamlingen, men trekker også en stor del av den
kapital som stadig dannes i samfunnet og som søker en fordelaktig anvendelse inn i vedkoJTUT\ende industrigren. De særlige fordeler som er forbundet med den første "Sturm- und
Drang"-periode høstes stadig påny hver gang maskineri for
første gang innføres i en industrigren. Men såsnart den maskinelle drift har nådd en viss bredde og modenhetsgrad,
såsnart dens eget tekniske grunnlag, maskinen selv, blir
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fremstilt ved hjelp av maskiner, såsnart kull- og jernutvinningen likesom bearbeidelsen av metallene og transportvesenet blir omdannet, såsnart i det hele tatt de alminnelige
produksjonsbetingelser for storindustrien er lagt til rette,
oppnår denne driftsmåte en elastisitet, en evne til plutselig sprangvis vekst som bare begrenses ved tilgangen på råmaterialer og avsetningsmarkeder. På den ene side medfører
innføringen av maskineri direkte at tilgangen på råmaterialer blir rikeligere, som f.eks. bommullsproduksjonen Øker
ved innføringen av bomullsginen. På den annen side er maskinproduktets prisbillighet og det moderne kommunikasjonsog transportvesen våpen som kan anvendes ~il erobring av
fremmede markeder. Ved å utkonkurrere disse lands håndverksmessige produkter, tvinger maskinene dem til isteden å produsere råmaterialer. Således ble India tvunget til å produsere bomull, hamp, jute, indigo, osv. for Storbritannia.
Idet arbeidere stadig overflødiggjøres i de land hvor storindustrien har vunnet innpass, tvinges de til å utvandre og
kolonisere fremmede land som forvandles til leverandører
av råmaterialer for moderlandet, som f.eks. Australia er
blitt leverandør av ull for England. Det oppstår en ny internasjonal arbeidsdeling som svarer til de krav som stilles av maskindriftens hovedland og som fører til at en del
av jordkloden vesentlig produserer landbruksvarer. Denne
industrielle omveltning er knyttet til en tilsvarende omveltning i landbruket, som vi imidlertid ennå ikke vil behandle. 31)
Fabrikkdriftens uhyre og sprangvise vekst og dens avhengighet av verdensmarkedet fører uunngåelig til feberaktig produksjon med derav følgende overfylte markeder, som igjen
lammer produksjonen. Industriens livsløp deler seg i perioder av jevn drift, høykonjunktur, overproduksjon, krise og
stagnasjon. Den usikkerhet og utrygghet som maskindriften
forårsaker i arbeidernes arbeidsvilkår og dermed i deres
livsforhold blir en normal tilstand som følge av det industrielle kretslØps periodiske svingninger. Unntatt under
høykonjunkturen raser den heftigste kamp mellom kapitalistene innbyrdes om deres individuelle andel av markedet. Denne andel står i direkte forhold til produktets pr~sbillig~
het. Konkurransen leder ikke bare til rivalisering om innførelsen av arbeidsbesparende maskineri og anvendelsen av
nye produksjonsmetoder, men også til at man stadig påny
søker å produsere varene billigere ved å senke arbeidslønnen under arbeidskraftens verdi.
Økning i fabrikkarbeidernes antall er altså betinget av en
forholdsvis langt hurtigere vekst i summen av den kapital
som er nedlagt i fabrikkene. Denne prosess er imidlertid
avhengig av det industrielle kretsløp med dets oppgangsog nedgangsperioder. Den avbrytes dessuten stadig ved tekniske fremskritt, som snart prinsipielt erstatter arbeiderens arbeid i fabrikken og snart virkelig overflødiggjør
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ham. Disse kvalitative forandringer i den maskinelle drift
kaster stadig arbeidere ut av fabrikken eller stenger døren
for de nye rekrutter som strømmer til, mens fabrikkenes
rent kvantitative utvidelser på den annen side oppsluker
både de arbeidsløse og nye rekrutter. Arbeideren blir på
denne måte underkastet stadige omskiftelser, snart trekkes
han inn i fabrikken, snart drives han ut av den igjen, mens
industriens krav uopphørlig skifter med hensyn til arbeiderens duelighet, alder og kjønn.
Vi har sett at storindustrjen teknisk gjør ende på manufakturens arbeidsdeling, som/ lenker et menneske til et spesialarbeid hele livet igje~nom. Men samtidig gjennomfører
storindustrien i sin kapitalistiske form en enda mer Ødeleggende arbeidsdeling i den egentlige fabrikk, idet den
forvandler arbeideren til et bevisst tilbehør til en spesialmaskin, mens en lignende utvikling også finner sted overalt ellers i arbeidslivet, dels fordi maskiner anvendes
i noen utstrekning også utenfor fabrikken, dels fordi kvinner, barn og ufaglærte arbeidere danner et nytt grunnlag
for arbeidsdelingen.
Storindustriens bærende prinsipp, oppløsningen av hver enkelt produksjonsprosess i dens enkelte elementer uten hensyn til fagarbeidets begrensninger, skapte hele den moderne tekniske vitenskap. Den brogede, tilsynelatende usammenhengende og uforanderlige produksjonsprosess ble oppløst
i bevisst, planmessig anvendelse av naturvitenskapene, alt
etter den nyttevirkning som man tilsiktet. Teknikken oppdaget også at alle de ting som menneskene gjør, til tross
for mangfoldigheten av de redskaper som anvendes, lar seg
oppløse i et lite antall grunnformer bevegelse, ganske som
mekanikken ikke lar seg bedra av det mest innviklede maskineri, men er klar over at dets bevegelser i virkeligheten
bare er en stadig gjentagelse av enkle mekaniske bevegelser.
Den moderne industri betrakter og behandler aldri den form
som produksjonsprosessen i Øyeblikket har som om den var
evigvarende. Dens tekniske grunnlag er derfor revolusjonært,
mens alle tidligere produksjonsmåter i det vesentlige var
konservative.32) Ved hjelp av maskineri, kjemiske prosesser
og ved andre midler omdanner den stadig det tekniske grunnlag hvorpå produksjonsprosessen hviler, og som fØlge derav
også arbeidernes funksjoner og arbeidsprosessens samfunnsmessige ordning. Den revolusjonerer derfor stadig også arbeidsdelingen i samfunnet som helhet, og kaster uopphørlig
kapital og arbeid fra en produksjonsgren til en annen. Storindustrien forutsetter derfor at arbeidet stadig veksler,
at arbeiderne selv og deres funksjoner har allsidig bevegelighet. Men i sin kapitalistiske form bevarer den på den
annen side den gamle arbeidsdeling med dens stivnede eiendommeligheter. Vi har sett hvordan disse uforsonlige indre
motsetninger tilintetgjør all ro, varighet og sikkerhet i
arbeiderens livsvilkår, stadig slår ham arbeidsmidlene og
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derfor også livsmidlene ut av hendene
og truer med å
overflØdiggjØre ham selv, samtidig som hans spesialarbeid
overflØdiggjøres. Vi har sett hvordan disse motsetninger
løses gjennom uavbrutt oppofrelse av arbeiderklassen, en
grenseløs Ødslen av arbeidskraft og et samfunnsmessig anarkis Ødeleggelser. Dette er storindustriens negative side.
Så redselsfull og motbydelig oppløsningen av de gamle familieforhold innenfor det kapitalistiske system enn er, skaper dog storindustrien det nye Økonomiske grunnlag for en
høyere form for familieliv og for forholdet mellom de to
kjønn, idet den anviser kvinner, barn og ungdom betydelige
oppgaver i den samfunnsmessige produksjonsprosess utenfor
hjemmet. Det er naturligvis likeså absurd å tro at den
kristelig-germanske form for familieforhold er evig og
uforanderlig,som åmene at den gammelromerske, den gammelgreske eller den orientalske var det. Alle disse former er
forøvrig ledd i en sammenhengende historisk utvikling. Det
er også åpenbart at samarbeid mellom mennesker av begge
kjønn og på alle alderstrinn i den samme produksjonsprosess
under hensiktsmessige samfunnsforhold vil kunne danne grunnlaget for en bredere menneskelig utvikling, på tross av at
nettopp dette samarbeid er en pestkilde til fordervelse og
slaveri under brutale kapitalistiske former, hvor arbeideren
er til for produksjonsprosessen, og ikke omvendt produksjonsprosessen for arbeideren.

NOTER
Alle noter tilføyd av vahdøgeh er merket (A.K.)
1) John Stuaht Mill (1806-1873), engelsk filosof og politisk
teoretiker, skrev PRINCIPLES OF POLITICAL ECONOMY (1848)
som bygger på den klassiske Økonomis liberalisme. (A.K.)
2) Mill burde ha sagt: "for noe menneske som ikke underholdes av andres arbeid", for maskineriet har uten tvil
Økt antallet av fornemme lediggjengere.
3) Om mehvehdi skriver Marx i KAPITALEN, første bok, kap.
8: "Kapitalen har ikke oppfunnet merarbeidet.Overalt
hvor en del av samfunnet har fått monopol på produksjonsmidler, må arbeideren, fri eller ufri, yde arbeide ut
over den arbeidstid som er nødvendig for å underholde
ham selv, for å produsere livsmidler for eieren av produksjonsmidlene, enten nå denne eier er en athensk aristokrat, etruskisk teokrat, romersk borger, normannisk
baron, amerikansk slaveeier, vallakisk bojar, moderne
grunneier eller kapitalist". (Vi kunne tilføye:"Statsbyråkrat eller partifunksjonær". A.K.)
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4)

"Fabrikksystemets prinsipp er å oppdele arbeidsprosessen i dens enkelte bestanddeler istedenfor å fordele arbeidet mellom forskjellige håndverkere" (Ure:"Philof.>o-

phy 06 Manu6aetu11..e")
5) I et kommunistisk samfunn ville derfor maskineri få et
langt større spillerom enn i det borgerlige samfunn.
6) I slutten av 1870 årene var 6-7% av alle fabrikkarbeidere i Norge barn under 15 år. "Det var fare for at arbeiderklassens helse og arbeidskraft ble alvorlig skadd"
Barna arbeidet gjennomsnittlig 9 timer i døgnet. "Heller
ikke nattarbeid var barna fritatt for". "Først i 1892
vedtok Stortinget en lov om fabrikktilsyn. Da ble alt
fabrikkarbeid for barn under 12 år forbudt, barn under
14 år skulle ikke arbeide mer enn seks timer, og 14-18
åringer ikke mer enn ti timer" Edv.Bull: "Arbeiderklassen i norsk historie",2 .·utg., Tiden 1948. (A.K.)
7) "Maskiner ... kan ofte ikke anvendes før arbeidet (han
mener lønnen) stiger". (Ricardo: "P1tineiplef.> 06 Pol. Ee.)
8) Sammenlign: "Repo11..t 06 the Soeial Seienee Congfl..ef.> at

Edinbu11..gh Oetobe1t 1863".

9)

Marx~erfaringer

stammer fra England før 1867. Idag opplever vi "teknologiens triumf" med måneferder samtidig
som menneskelig arbeidskraft utnyttes rått og brutalt
f.eks. i sør-Afrikas gruver. Der er negrene så billige
at maskiner ikke lønner seg. Fremmedarbeiderne i Norge
er et annet eksempel på billig arbeidskraft ~om gjør
maskiner ulønnsomme.
En annen side av Ødslingen med menneskelig arbeidskraft
er behandlet av Paul Baran og Paul Sweezy i boka "Monopoly Capital", Penguin 1966. " .. mye og stadig mer av
det som produseres i monopolkapitalistiske samfunn er,
dømt etter virkelig menneskelige behov, unyttig, uttrykk
for sløseri eller direkte Ødeleggende. Den klareste illustrasjonen er de varer og tjenester verdsatt til flere
10-milliarder dollars som hvert år slukes i militærmaskinen hvis fremste hensikt er å hindre jordas befolkning i å løse sine problemer på den eneste mulige måten,
gjennom revolusjonær sosialisme. Men det er ikke bare
de som gjør tjeneste i eller som leverer varer til militærmaskineri som er opptatt med anti-menneskelig virksomhet. Det samme kan sies med forskjellig styrke om mange
millioner av andre arbeidere som produserer og skaper
Ønsker om varer og tjenester som ingen trenger". (A.K.)

lO)Se note 6 og eget kapitel om barnearbeid i Norge.I de
"moderne" kapitalistiske industriland forekommer neppe
tungt barnearbeid." Derimot er kvinnen fortsatt reservearbeidskraft under høykonjunkturer. Særlig tydelig har
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dette vært i Tyskland og Sverige, men også i Norge.
Under høykonjunkturene på 1910-1920 tallet var kvinnenes andel av arbeidsmarkedet Økende, mens det gikk
den andre veien fra begynnelsen av 1930 til 1947. Kvinnene trekkes inn og kastes ut igjen alt etter "behovet",
og dette er utvilsomt med på å senke arbeidskraftens
pris. At kvinnene er "lettere å ha med å gjøre", dårligere organisert, mindre aksjonsvillige osv. henger
sammen med at deltagelsen i vareproduksjonen gjerne
er forbigående og usikker. Også"fremmedarbeiderne"
som er blitt vanlige i Vest-Europa de siste 5 år er
med på å senke prisen på arbeidskraften i de industrialiserte kapitalistiske land. Fremmedarbeiderne lever
på immigrasjonslandets nåde, og blir utvist dersom de
deltar i den politiske klassekampen. De er et føyelig
redskap for arbeidskjøperne, og utgjør en stigende andel av "lavtlønnsarbeiderne". (A.K.)
11) Se eget kapitel om

Anbeld6dagen6 lengde og 6Rlfitanbeld.

12) Særlig ved akkord. Se eget kapitel om Lønn66y6temene
og dene6 vlnRnlngen. (A.K.)
13) Agitasjonen for åttetimersdagen er nå (1867) begynt
blant fabrikkarbeiderne i Lancashire.
14) I Norge ble arbeidstida første gang lovfestet av Stortinget i 1915: ti timers dag og 54 timers uke. I juni
1919 ble loven om åttetimersdagen vedtatt i Stortinget.
(A.K.)
15) Ure: "Phllo6ophy

ofi Manufiactune".

16) Samme sted. Smlg.: Karl Marx: "M.cbene de la Phllo6ophle"
17) Ure medgir dette selv. Han sier at arbeiderne "i nødsfall" og når bestyrelsen ønsker det kan flyttes fra en
maskin til en annen, og utbryter triumferende: "Den
slags skiften av arbeidere står i direkte motsetning
til den gamle rutine som oppdeler arbeidet, som anviser
den ene arbeider den funksjon å forme knappenålens hode og den annen å slipe dens spiss". Han skulle også
ha forklart hvorfor "den gamle rutine" bare i nødsfall
forlates i den automatiske fabrikk.
18) Aktuelt eksempel er forsøk med s.k. jobbrotasjon.Her
tas bevisst sikte på å utnytte "engasjement og initiativ" ved å gi :arbeideren mulighet til å skifte mellom
ulikt rutinearbeid, og dermed "gjøre det mulig for utøveren for eksempel å slappe av fra et høyt nivå av
aktivitet eller anstrengelse idet han går over på mindre krevende oppgaver, for så igjen å kunne "tøye seg"
og utnytte sine evner maksimalt etter en periode med
rutinearbeid . " (Thorsrud og Emery: Mot en ny bedrifts21

organisasjon. Tanum, Oslo 1969, s.20)

(A.K.)

19) F.Engels: "Vle. Lage. de.te. atr.be.l.te.nde.n KlaJ.iJ.ie. ln England".
Endog en ganske ordinær, optimistisk frihandelsmann som
hr. Molinari, skriver: "En mann slites hurtigere ut når
han i 15 timer daglig skal passe en maskins ensformige
bevegelser, enn når han utfører virkelig legemlig arbeide like lang tid. Maskinarbeide kunne kanskje være en
nyttig øvelse for forstanden hvis det ikke varte for
lenge, men i det lange løp Ødelegger det både legeme og
sinn." (G. de Molinari: "E.tu.de.J.i Ec.onomlqu.e.J.i.")
20) Våre dagers representanter for kapitalistklassen sier
det slik: "For det helkontinuerlige skiftarbeid er forholdet at produksjonens størrelse ikke påvirkes vesentlig av arbeidernes innsats". Schou og A.P.Østberg i
offentlig betenkning om nedsettelse av arbeidstida. (A.K.)
21) Ure: "Phllo6ophy 06 Manu.6ac..tu.tr.e.". Den som kjenner Arkwrights livshistorie vil aldri kaste ordet"edelmodig"
i hodet på denne gamle barber. Han var utvilsomt den
gemeneste av alle store oppfinnere i det 18de århundrede, og den største tyv av andres oppfinnelser.
22) Proletariatets slaveri viser seg aldri tydeligere enn
under fabrikksystemet. All frihet opphører både rettslig og faktisk.Fra F.Engels: "Vle. Lage. de.te. atr.be.lte.nde.n
KlaJ.>6 e. ln England".
23) I en rapport fra Yrkeshygienisk institutt v/ dr. Jon
Glømme om forholdene ved Falconbridge Nikkelverk i 1967
er det bl.a. dokumentert helseskadelige konsentrasjoner
av klorgass og saltsyre i fabrikklokalene. Konsentrasjonen av svoveldioksyd er på 4 av 11 målestasjoner
høyere enn den yrkeshygieniske grenseverdien. Nikkelstøvet gir utslett og eksem på armer og ben.Nikkelstøvet er ved 5 av 11 målestasjoner høyere enn den hygie~
niske grenseverdien. I fabrikkstøvet finnes også kobber,
kobolt, selen og telur. Arbeidstemperaturen kan ligge
opptil 35 grader c, og den relative fuktigheten kan være
mellom 80 og 90 %.
92.5% av arbeiderne hadde irritasjonshoste under arbeid.
30% hadde stadig irritasjonshoste.
30% hadde oppspytt hyppig.
35% hadde åndenød
41% hadde hodepine, osv.
Vi gjentar at dette var i Kristiansand i 1967. Rapporten var stemplet "fortrolig" (A.K.)
24) Norsk Hydros helseavdeling utarbeidet i 1964 en konfidensiell rapport om "Hørselskader p.g.a.larm".
1358 (29,5%) av 4616 ansatte led av hørselskader p.g.a.
larm.
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1700 arbeidere arbeidet i soner der det var betydelig
fare for larµiskade ved mangeårig påvirkning.
1050 arbeidere var i soner med betydelig risiko for
larmskade selv ved kortvarig påvirkning.
2750 (46%) av alle ansatte var altså utsatt for betydelig risiko.
Etter 5 års arbeid har 5,3% hørselskader.
Etter 20-24 års arbeid har 51,9 i hørselskader.
Etter 30 års arbeid har 60,9% hørselskader.
Lege Alf Sewerin skriver om larm: "Den tunghørthet som
oppstår p.g.a. larm er uhelbredelig. Slik yrkesbetinget tunghørthet er ikke ualminnelig i bedrifter med
larmende arbeidsprosesser. Sterk larm kan også påvirke
balanse-evnen forbigående eller varig, og kan overstige smertegrensen". (Helserisikoen i gruvearbeidet. Medisinske vurderinger av såkalt helseskadelig arbeid,
Oslo 1949) (A.K.)
25)

Ure:"Den store fordel ved å bruke maskineri i teglstensfabrikkene ligger i at arbeidsherren blir helt
og holdent uavhengig av faglærte arbeidere".

26)

Ure: "Philo6ophy

27)

Fjernsynet er et aktuelt eksempel på en oppfinnelse
som har passif isert arbeiderne og medvirket til at
opprør er unngått. (A.K.)

28)

"Oppfinneren av spinnemaskinen har ruinert India, noe
som ikke rører oss synderlig". (A. Thiers: "Ve la Pnop~iete") .Den store statsmann forveksler spinnemaskinen
med den mekaniske vevstol, "noe som ikke rører oss
synderlig".

29)

F.Engels viser i "Lage de~ a~beitenden Kla66e in England" hvor elendig tilstanden var nettopp for en stor
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Manu&actu~e".

del av disse luksusarbeiderne.
30)

Om uproduktiv anvendelse av arbeidskraften er det tallrike eksempler fra våre dager. Forandringen i næringsstrukturen er et karakteristisk trekk ved de kapitalistiske land, og tendensen går mot stadig flere sysselsatte i de tjenesteytende næringer, tertiærsektoren.
Primærsektoren (jordbruk, skogbruk og fiske) har minska i betydning, mens sekundærsektoren (industri, berg~
verk, bygge- og anleggsvirksomhet, kraftforsyning) har
stagnert de siste åra.
I Norge haryrkesbefolkningens fordeling på næringssektorene endret seg slik siden Marx skrev Kapi~alen:
Sektor:
primær
sekundær
tertiær

1865 1900 1910 1930 1950 1960

~A

1960

59,8 40,7 39,0 35,8 25,9 19,5

6,5

13,6 26,3 25,0 26,5 36,5 36,5
20,5 30,3 32,3 37,4 37,5 43,6

35,0
54,2
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Alle tall er i prosent. Kilden er SØS nr.16,1966,Tabell
21,s.54.
Mens sysselsettingen
~ar stagnert i sekundærsektoren,
går utviklingen i Norge mot stadig flere "tjenere", som
delvis slukes i et tiltagende og uproauktivt byråkrati.
Paul Sweezy og Paul Baran viser i boka "Monopoly Capltal" Penguin 1966 den uhyre irrasjonalitet som på ethvert plan karakteriserer det monopol-kapitalistiske
samfunn. Boka inneholder bl.a. et forsøk på å beregne
det potensielle, uutnyttede Økonomiske overskudd i det
amerikanske samfunn, og de kommer fram til et tall som
overstiger halvdelen av bruttonasjonalproduktet. Under
en mer rasjonell organisering av samfunnet ville gjen~
nomsnittsamerikaneren kunnet nøye seg med en arbeidsdag
på 2-3 timer og samtidig kunne nyte den samme høye "levestandard"som nå. (A.K.)
31) Den Økonomiske utvikling i De Forente Stater er en følge av den europeiske og særlig den engelske storindustri. På sitt nåværende utviklingstrinn (1866) må Amerika fremdeles betraktes som et europeisk koloniland.
(Senere har De Forente Stater utviklet seg til å bli
verdens nest største industriland, uten at det dog ~.
helt har tapt sin koloniale karakter. F.E.)
(Idag, 100 år senere er De Forente Stater den mest karakteristiske eksponent for industrikapitalismen. Romforskningen og militærmaskinen kan tjene som eksempler
på utviklingstrinnet. Videre har USA gått over fra å
være koloni til å bli kolonisator.USA står også som eksempel på kapitalismens imperialistiske stadium.
Marx så meget klart hvordan verden ville bli delt i to:
en del som har til oppgave å forsyne den andre delen
med jordbruksvarer og råvarer. Den 3.verdens plassering
som leverandør av billige råvarer og mottaker av dyre
ferdigvarer (i stor utstrekning militært materiell)
finnes dokumentert i den tidligere omtalte boka av Baran
og Sweezy. A.K.)
32) "Boursjoasiet kan ikke eksistere uten stadig å revolusjonere arbeidsredskapene og dermed produksjonsforholdene
og dermed alle samfunnsforhold. Den første eksistensbetingelse for alle tidligere industrielle klasser var uforandret bevarelse av den gamle produksjonsmåte. Ustanselig omdannelse av produksjonen, uavbrutt forandring
av alle samfunnsforhold, en evig usikkerhet og omskiftelighet kjennetegner boursjoasiets tidsalder sammenliknet med alle tidligere tider. Alle faste inngrodde forhold med deres fØlge av gamle ærverdige forestillinger
oppløses, alt nytt foreldes fØr det får tid til å stivne. Alt som består oppløses, alt som er hellig vanhelliges og menneskene tvinges endelig til å se på sine
livsvilkår og sine gjensidige forhold med nøkterne øyne." Engels og Marx: "Vet kommunl~tl~kl manl6e~t".
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FRIEDRICH ENGELS:

Om autoriteten

En del sosialister har i den senere tid satt i gang et regelrett korstog mot det de kaller auto~~tet~p~~n~~ppet. De
behøver bare å si at den eller den handling er auto~~tæ~,
så har de alt fordømt den. Denne summariske framgangsmåte
er gjenstand for så mye misbruk at det er nødvendig å betrakte dette anliggende noe nærmere. Autoritet betyr, i den
forstand av ordet det dreier seg om her, så meget som:
Overordning av en fremmed vilje over vår egen. Autoritet
betyr på den annen side underordning. Siden begge disse ordene har en dårlig klang, og det forholdet som de gir uttrykk for er ubehagelig for den underordnede part, dreier
det seg her altså om spørsmålet om det ikke finnes andre
utveier, om vi ikke - under de nåværende samfunnsmessige
forhold - kan kalle en annerledes sosial tilstand til live,
der denne autoritet ikke lenger har noen mening og altså
kan forsvinne. Dersom vi undersøker de Økonomiske - industrielle og landbruksmessige - forhold som danner grunnlaget for det nåværende borgerlige samfunn, da finner vi at
det har den tendens at isolert virksomhet mer og mer blir
erstattet av flere individers samordnede virksomhet. I stedet for små verksteder med enkeltstående produsenter trer
den moderne industri, med store fabrikker og verksteder der
hundrer av arbeidere overvåker kompliserte dampdrevne maskiner. Kjøredoningene og kjerrene på de store landeveiene
er avløst av jernbanetogene, liksom de små robåtene og seilfartøyene er avløst av dampbåtene. Maskiner og damp fører
etterhvert også landbruket under sitt herredømme, idet de
langsomt men sikkert istedet for små jordeiere setter store
kapitalister som dyrker store landarealer ved hjelp av lønnsarbeidere. Overalt trer den samordnede virksomhet, prosesser som mer og mer komplisert er avhengig av hverandre, i
stedet for enkeltindividers uavhengige virksomhet. Men den
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som sier samordnet virksomhet, har dermed sagt organisasjon.
Er organisasjon uten autoritet mulig?
La oss nå anta at en sosial revolusjon har detronisert kapitalistene, som nå styrer produksjon og sirkulasjon av
rikdommene med sin autoritet. La oss videre anta, for helt
å innta de anti-autoritæres standpunkt, at jord og grunn
og arbeidsredskaper er blitt arbeidernes kollektive eiendom og at de selv betjener seg av den. Vil autoriteten da
være forsvunnet, eller vil den bare ha skiftet form? La oss
se etter.
La oss ta et bomullsspinneri som eksempel. Bomullen må i
det minste gjennomløpe seks påhverandrefØlgende operasjoner
før den antar skikkelse av tråd, operasjoner som - for en
svært stor del - foregår i forskjellige saler. Dessuten
trenger en, for å holde maskinene i gang, en ingeniør som
overvåker dampmaskinene, mekanikere til de løpende reparasjonene og mange ulærte arbeidere til å bringe produktene
fra den ene salen til den andre osv. Alle disse arbeidere,
menn, kvinner og barn, er tvunget til å begynne sitt arbeid
på ett tidspunkt, som er fastsatt av dampens autoritet, og
den bekymrer seg ikke det døyt om den enkeltes autonomi.
Det er altså først ihvertfall nødvendig at arbeider.ne blir
enige om arbeidstiden. Er denne tiden først engang fastlagt,
så er enhver uten unntak underkastet den. Videre vil det i
hver sal i hvert Øyeblikk oppstå detaljspørsmål om produksjonsmåten, fordelingen av materialet osv., spørsmål som
må løses straks, dersom ikke hele produksjonen i selvsamme
Øyeblikk skal stanse opp. Om de nå blir løst ved avgjørelse
fra en delegert som er satt i spissen for hver arbeidsprosess, eller - når dette er mulig - gjennom majoritetsbeslutning - i alle tilfelle vil enhver enkeltvilje måtte underordne seg, og det betyr at spørsmålene blir løst på en autoritær måte. Den mekaniske automat på en stor fabrikk er
langt mer tyrannisk enn den vesle kapitalist som beskjeftiger arbeiderne noen gang kan være. I det minste hva arbeidstiden angår, kan en sette over døra på denne fabrikken: La
all autonom~ fia~e, den -Oom t~e~ ~nnenfio~ denne po~t! Når
mennesket, ved hjelp av vitenskapen og oppfinnertalenter,
har lagt naturkreftene under sitt herredømme, så hevner de
seg på det, idet de, i den grad det tar dem i sin tjeneste,
tvinger det inn under et sant despoti som er uavhengig av
enhver sosial organisasjon. A ville avskaffe autoriteten i
storindustrien ville bety å avskaffe industrien selv; å
tilintetgjøre dampspinneriet for å vende tilbake til spinnerokken.
La oss ta en jernbane som et annet eksempel. Også her er
samvirke mellom et stort antall enkeltindivider absolutt
nødvendig: et samvirke som må finne sted til bestemte tider, for at det ikke skal komme til noen ulykker. Også her
er driftens første betingelse en dominerende vilje, som
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skyver ethvert underordnet spørsmål til side - om denne vilje nå måtte være representert av en enkelt delegert eller
av en komit§ som er overlatt utførelsen av beslutningen
fra et større antall lmpliserte. I det ene som i det andre
tilfelle har vi å gjøre med en helt bestemt autoritet. Og
dessuten: Hva ville skje med det toget som hadde første
avgang, dersom de ansattes autoritet over de reisende herrer ble avskaffet?
Men autoritetens nødvendighet, og nettopp en autoritet av
denne art, trer i dag mest anskuelig fram ombord på et skip
i høy sjø. I farens øyeblikk er alles liv her avhengig av
at alle straks og absolutt adlyder en enkelts vilje.
Hvergang jeg har forelagt de mest balstyrige anti-autoritære slike argumenter, har de ikke kunnet gi meg annet svar
enn dette: "A! Det er sant nok, men her dreier det seg ikke
om en autoritet som vi tildeler de delegerte, men om et
oppd ~ ag!"
Disse herrer tror de har forandret saken selv,
når de har forandret navnet på den. Slik gjør disse dvne
tenkere seg lystige på verdens bekostning.
På den annen side har vi nå sett at de materielle produksjons- og sirkulasjonsbetingelser uvegerlig blir utvidet
gjennom storindustri og stor drift i landbruket, og får en
tendens til å gjøre området for slik autoritet stadig større. Derfor er det absurd å tale om autoritetsprinsippet
som absolutt ondt og om autonomiprinsippet som absolutt
godt. Autoritet og autonomi er relative ting, som har varierende anvendelsesområder i de ulike faser av den sosiale
utvikling. Om autonomistene nøyde seg med å si at framtidens sosiale organisasjon ene og alene vil komme til å begrense autoriteten til de grenser som produksjonsbetingelsene gjør uunngåelige, da kunne en komme til forståelse
med dem. Men i denne henseende er de blinde for alle kjensgjerninger som gjør autoritet nødvendig, og styrter seg
over selve ordet.
Hvorfor nøyer ikke de anti-autoritære seg med å tordne mot
den politiske autoritet, staten? Alle sosialist~r er enig
om at den politiske stat, og med den den politiske autoritet, vil forsvinne som en fØlge av den neste sosiale revolusjon, og det betyr at de offentlige funksjoner vil miste
sin politiske karakter og forvandle seg til enkle administrative funksjoner, som tar seg av sant sosiale interesser.
Men de anti-autoritære fordrer at den autoritære politiske
stat skal bli avskaffet med ett slag, før de sosiale betingelser som har latt den oppstå er blitt tilintetgjort. De
fordrer at den sosiale revolusjons første handling skal
være å avskaffe autoriteten. Har disse herrer aldri sett
en revolusjon? En revolusjon er sikkert nok den mest autoritære ting som fins. Den er en handling av en slik art
at §n del av befolkningen påtvinger den andre delen sin
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vilje ved hjelp ~v geværer, bajonetter og kanoner, altså
med de mest autoritære midler. Og det seierrike parti må,
om det ikke vil ha kjempet forgjeves, gjøre dette herredømme varig ved å ta i bruk den skrekk som dets våpen kan
inngyte i de reaksjonære. Ville Paris-kommunen bestått en
eneste dag om den ikke hadde brukt det bevæpnede folks autoritet ~ot borgerskapet? Kan en ikke heller tvert imot
klandre den for at den ikke tok denne autoritet i bruk i
stort omfang?
Om disse to tingene er det ett å si: Enten vet de antiautoritære ikke hva de sier, og i det tilfelle sår de bare
forvirring; eller de vet det, og i det tilfelle forråder
de arbeiderbevegelsen. I begge tilfelle tjener de reaksjonen.
Oversatt av Knut Johansen.

HANS MAGNUS
ENZENSBERGER:

Bemerkninger til en
gammel tekst
Det Friedrich Engels har å si oss Om auto~iteten, er fortsatt aktuelt, nesten hundre år etter at han skrev det.
Spørsmålet han stiller, er sentralt for enhver kritikk av
fremtiden. Å ta svarene hans utelukkende historisk, ville
være å gjøre dem harmløse. De foregriper nemlig det meste
av det som idag blir satt fram, fra venstre og fra høyre,
til forsvar for autoritetsprinsippet.
Idag retter Engels' teser seg mot en stor, kanskje overveiende del av den sosialistiske bevegelsen i verden. På forskjellige måter og med forskjellige begrunnelser lar de seg
spille ut mot den kinesiske kulturrevoiusjon og Mao-Tsetungs lære, mot den kubanske revolusjon og Che Guevaras lære, mot de jugoslaviske kommunistenes politikk og mot venstreopposisjonen i de østeuropeiske landene.
Men tydeligst motsier de forestillingene til "det nye vens -
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tre" i de vestlige metropolene. Det er ingen tilfeldighet.
Kapitalismen forskyver stadig mer den umiddelbare materielle utbytting utad og tilslører den innad; og de avhengige massene må betale sin stigende levestandard med tiltagende politisk utarming. Også i det sovjetiske samfunn finnes det sammenlignbare tendenser. I den grad dette skjer,
får begreper som undertrykkelse og befrielse en annen mening, og den revolusjonære tenkning sikter ut over eiendomsforholdene til spørsmålet om menneskers herredømme over
mennesker.
I Engels' forsvarstale for autoritære former for herredømme kan man uten store vanskeligheter skille mellom tre forskjellige argumentasjonslinjer. Den første som forfatteren
stiller opp, har knapt noe med de andre tankerekkene å gjøre. Den forsvarer autoritetsprinsippet med revolusjonens
krav. En revolusjon er "sikkert nok den mest autoritære
ting som fins", og det fordi det væpnede folket gjennom
den påtvinger borgerskapet sin vilje. Men hvis vi blar et
par sider tilbake og holder oss til Engels' egen definisjon,
så vil autoritet si: "overordning av en 6~emmed vilje over
vår egen". Setningen tillater to tolkninger. Enten benytter
Engels seg av et polemisk knep, som beror på at han midt i
artikkelen skifter perspektiv og argumenterer fra klassefiendens synspunkt. Revolusjonens vilje blir da "fremmed"
og "autoritær" bare i de reaksjonæres Øyne. Forsvareren av
autoritetsprinsippet står fram som deres buktaler. Eller
Engels regner uten videre med en revolusjon som må konsolidere sin vilje gjennom ledelsens autoritet, og som folket
må underordne seg som en 6~emmed makt. De siste femti årenes historie har gitt denne tolkningen en illevarslende
troverdighet. For oss vekker særlig uttrykket "det seierrike parti" et ekko, som Engels riktignok ikke kan gjøres
ansvarlig for.
En helt annen slags rettferdiggjøring av autoritetsprinsippet kommer fram i eksemplet med skipet i hØy sjø. Ennå idag
tjener det for mange sosiologer som skoleeksempel på den
såkalte funksjonelle autoritet. De mytologiske trekkene er
åpenbare. I bildet av kapteinen blir herredømmet til en
enkeltperson som "alle straks og absolutt" må adlyde, framstilt som mønstergyldig. Denne føreren er ikke valgt av
mannskapet, heller ikke er han ansvarlig overfor det. Foruten dette moment av personalisering forutsetter sammenligningen av skip og samfunn et kvasimilitært hierarki og en
en gang for alle fastlagt arbeidsdeling. "Farens øyeblikk"
blir dermed ikke besverget uten grunn: det har alltid hatt
en nøkkelposisjon i autoritær tenkning, fra Carl Smith~ til
forfatterne av unntakslovene. I et annet avsnitt finnes en
spissborgerlig variant av bildet. Der tar Engels jernbanefunksjonærenes autoritet i beskyttelse overfor "de reisende

~Carl Smith var Hitler-regimets fremste rettsteoretiker. O.a.

29

herrers" overmot.
Disse innvendingene berører imidlertid bare de forsiringene Engels utstyrer sin bevisføring med; de rammer ikke
kjernen. I siste instans forsvarer Engels autoritetsprinsippet med å hevde at det er nødvendig for de materielle
produksjonsbetingelsene i industrisamfunnet. Han tar utgangspunkt i de "nåværende samfunnsmessige forhold" og fremstiller den på hans tid rådende produksjonsmåte. Men så tar
Engels et ytterst skjebnesvangert skritt. Han tenker seg
den vitenskapelig-teknologiske utvikling av de menneskelige
produktivkrefter som absolutt eg slutter at disse av naturen
frigjorte krefter "tvinger (mennesket) inQ under et sant
despoti som er uavhengig av enhver sosial organisasjon".
Dermed går~ngels til den ytterste konsekvens. Han forutsier at autoriteten ikke vil forsvinne i et fremtidig sosialistisk samfunn, men bare forandre form; og han viker ikke
tilbake for å sette et motto som er en variant av Dantes
helvetesvisjon, over sosialismens fabrikker.
Det er ikke tvil om at denne avgrunnsdype pessimisme hittil
har fått historisk rett, men det er neppe noen grunn til
triumf. Man kunne undre seg over at en marxistisk klassiker
ser det .menneskelige arbeidsliv som et uforanderlig inferno,
"uavhengig av enhver sosial organisasjon". Ideologien som
kommer fram i Engels tankegang, er teknokratisk. Teknologien fremstilles som en metasosial prosess som foregår hinsides all menneskelig kontroll. Den eneste mulighet som står
igjen, er illusorisk: "A ville avskaffe autoriteten i storindustrien ville bety å avskaffe industrien selv; å tilintetgjøre dampspinneriet for å vende tilbake til spinnerokken".
Denne argumentasjonen kjenner vi. I dagens diskusjon har
atomenergien, computeren og satellitene avløst dampen. Makten som blir tilskrevet dem - uavhengig av all samfunnsmessig organisasjon - er fremdeles den samme.
Men også denne autoriteten må brytes. Teknologien er ingen
metafysisk skjebne. Den utfører et samfunnsmessig oppdrag.
Et sosialistisk samfunn som ikke kan formulere og gjennomføre dette oppdraget annerledes enn sin forgjenger, vil reprodusere forgjengerens produksjonsforhold. En teknologi
som løser sine problemer autoritært, som tvinger menneskene
inn under et sant despoti og ikke bryr seg en døyt om deres
autonomi, er kontrarevolusjonær. En revolusjonær teknologi
må framfor alt skape produksjons- og sirkulasjonsbetingelser som tillater en fri sammenslutning av produsentene.
Til slutt tre klargjøringer. Siden 1872/73 har språkbruken
når det gjelder ordet auto~~tæ~, forandret seg. Det er i
mellomtiden blitt tilført spesifikke politiske betydninger
som ennå ikke var utviklet på Engels' tid. Den opphissede
tonen i artikkelen forklares av opphavssituasjonen: dengang
tjente den som polemikk mot de italienske anarkistene. Dis-
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kusjonens livskraft viser for øvrig at spørsmålene som anarkismen har kastet fram, på ingen måte er løst. Lesere som
føler behov for å ile klassikerne til hjelp, bes til slutt
betenke at disse forfatterne ikke trenger noen redning. Det
taler for Engels' vidsyn og for hans storhet at han etter
hundre år ikke vekker ærbødighet, men motsigelse.
Oversatt av Ida Bull
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ARBEIDSDAGENS
LENGDE
- SKIFTARBEID OG
HELSE
VEN TIVEN ARBEIVEREN ER PA JOBBEN KAN UNVER KAPITALISMEN
VELES I TO: VEN TIVEN HAN ARBEIVER FOR A PROVUSERE VE VERVIER SOM ER NØVVENVIGE FOR AT HAN SKAL HOLVE LIV I SEG
SELV OG SIN FAMILIE, OG VEN TIVEN HAN ARBEIVER FOR A UNVERHOLVE KAPITALISTKLASSEN OG ANVRE I UPROVUKTIVT 'ARBEIV'.
VEN TIVEN ARBEIVEREN md ARBEIV~ FOR A REPROVUSERE SEG SELV
(VVS SKAFFE SEG MAT OG ANVRE NØVVENVIGE VARER FOR A OPPRETTHOLVE LIVET), AVTAR ETTERHVERT SOM PROVUKTIVITETEN,
VVS PROVUSERT MENGVE PR TIVSENHET ØKER. PROVUKTIVITETSØKNINGEN, FREMKOMMET VEV RASJONALISERINGER, NYE TEKNOLOGISKE PROSESSER, AUTOMASJON OSV PAGAR KONTINUERLIG OG FØRER
TIL AT VEN nødvendige ARBEIVSTIV STAVIG REVUSERES. NAR
VEN FAKTISKE ELLER TOTALE ARBEIVSTIV IKKE REVUSERES I SAMME GRAV TYVER VETTE PA: 7) at den tida a4beide4en jobbe4
604 a4beid~kjøpe4en og de up4oduktive øke4, og Z) at a4beide4ne ikke be~temme4 a4beid~dagen~ lengde.
MARX HAR VIST TEORETISK HVORVAN ARBEIVSTIVEN INNGAR I VEN
POLITISKE ØKONOMI, OG BESKREVET MEV EKSEMPLER HVORVAN ARBEIVSVAGENS LENGVE VARIERER UNVER INVUSTRIKAPITALISMEN.
HER GJENGIS FØRST UTVRAG FRA Kapitalin, VERETTER BESKRIVES VARIASJONEN I ARBEIVSVAGENS LENGVE I NORGE;OG FORHOLVET MELLOM PROVUKTIVITETSØKNINGEN OG ARBEIVSTIVEN VISKUTERES. TIL SLUTT VOKUMENTERES HVORVAN ARBEIVERNES HELSE
BLIR ØVELAGT VEV SKIFTARBEIV.
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KARL MARX:

Arbeidsdagens lengde

FORLENGELSE AV ARBEIVSVAGEN
Mens maskineriet er det mest virksomme middel til forøkelse av arbeidets produktivitet, d. v. s. til forkortelse
av den arbeidstid som er nødvendig for å produsere en vare, er det på den annen side som bærer av kapital det mest
virksomme middel til å forlenge arbeidsdagen utover enhver
naturlig grense. På den ene side åpner maskineriet nye muligheter for kapitalen til fritt å utfolde sin tilbøyelighet til å forlenge arbeidsdagen, på den annen side skaper
det nye motiver som skjerper kapitalens appetitt på fremmed arbeide.
Maskineriet fører til at arbeidsmidlenes virksomhet blir
uavhengig av arbeideren. Maskineriet er i og for seg en
industriell perpetuum mobile, som ville produsere uavbrutt
hvis det ikke støtte på visse naturskranker hos sine menneskelige medhjelpere, deres legemssvakhet og deres egensinn. Som kapital får maskineriet ved kapitalistens hjelp
både vilje og bevissthet og er derfor besjelet av et ønske om så langt som mulig å overvinne den motstand som den
menneskelig natur yder.l) Denne motstand er på forhånd
svekket fordi arbeidet ved maskinene tilsynelatende er
lett, og fordi kvinner og barn lettere lar seg beherske
enn menn.
Som vi alt har sett står maskineriets produktivitet i omvendt forhold til størrelsen av den verdi som det overfører til produktet. Jo lenger det varer, desto flere produkter bidrar det til å fremstille, og desto mindre er
derfor den verdi som det tilfører den enkelte vare. Maskineriets aktive livstid avhenger imidlertid åpenbart av ar33

beidsdagens lengde, eller lengden av den daglige arbeidsprosess multiplisert med det antall dager hvori den gjentas.
Maskineriets slit svarer slett ikke nøyaktig til den tid
det benyttes. Og selv om det var tilfelle, ville en maskin som hver dag brukes 16 timer i 7% år gjøre samme tjeneste gjennom like lang tid og tilføre produktet samme
verdi som om den ble brukt 8 timer daglig i 15 år. Men i
første tilfelle ville maskinens verdi reproduseres dobbelt så fort, og kapitalen ville ved dens hjelp oppnå like
så stor merverdi i 7% år som ellers i 15 år.
Maskineriets slit er av dobbelt art. Det slites på den
ene side fordi det brukes, som når pengestykket slites i
omløp. Men det slites også når det ikke brukes, ganske
som et sverd ruster i skjeden. Det fortæres av elementene.
Det første slags slit står mer eller mindre direkte, det
annet til en viss grad i omvendt forhold til den grad
hvori maskineriet brukes.2)
Ved siden av det materielle slit er maskineriet også gjenstand for hva man kunne kalle moralsk slit. Det taper i
bytteverdi i samme utstrekning som maskiner av samme slag
kan produseres billigere enn før, eller bedre maskiner
blir fremstillet til avløsning av de gamle. I begge tilfelle er maskinenes verdi, hvor nye og livskraftige de
enn kan være, ikke mer bestemt av den arbeidstid som er
anvendt i c2res egen produksjon, men av den arbeidstid
som er nødvendig for å produsere en maskin av samme slag
eller en bedre maskin. De taper derfor mer eller mindre
verdi. Jo kortere den periode er hvori de forbrukes, jo
hurtigere deres verdi reproduseres, desto mindre er faren
for moralsk slit; og jo lengre arbeidsdagen er, jo kortere er denne periode. Så snart maskineri innføres i en
produksjonsgren, fØlger nye metoder slag i slag som gjør
det mulig å fremstille maskinene billigere enn før, og
forbedringer innføres som ikke bare omdanner enkelte deler av maskinen, men også maskinen som helhet. Dette særlige motiv til å forlenge arbeidsdagen virker derfor sterkest i tiden umiddelbart etter at maskineri er innført.
Skal et dobbelt så stort antall arbeidere som før utbyttes under ellers uforandrede forhold og uten at arbeidsdagen forlenges, må ikke bare den del av den konstante
kapital som er nedlagt i råmaterialer og hjelpestoffer
forøkes, men også den del som er nedlagt i maskineri og
bygninger. Forlenges derimot arbeidsdagen, vokser produksjonen uten at det blir nødvendig å forøke den kapital
som er nedlagt i maskineri og bygninger. Merverdien vokser, men samtidig trenges der stadig mindre kapitalutlegg
for å oppnå en bestemt mengde merverdi. Dette er visstnok
alltid tilfelle når arbeidsdagen forlenges, men virkning-
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en er meget sterkere når maskiner brukes, fordi en meget
større del av kapitalen da er nedlagt i arbeidsmidler.
Etterhvert som maskindriften utvikles, bindes en stadig
større del av kapitalen i en slik form at den stadig kan
anvendes til å frembringe nye verdier, samtidig som den
taper bruksverdi og bytteverdi såsnart forbindelsen med
levende arbeid avbrytes. Hr. Ashworth, en engelsk bomullsmagnat, tok professor Nassau W. Senior i skole gjennom
fØlgende uttalelse: "Når en jordbruksarbeider legger sin
spade ned, blir en kapital på 18 pence nytteløs. Når en
av våre arbeidere forlater fabrikken blir en kapital som
har kostet 100 000 pund sterling nytteløs." Tenk Dem engang! En kapital som har kostet 100 000 pund sterling nytteløs endog bare for et Øyeblikk. Er det ikke i virkeligheten himmelropende at våre arbeidere i det hele noensinne forlater fabrikken. Maskineriets vekst gjør en stadig
forlengelse av arbeidsdagen ''Ønskelig",3) som også professor Senior innser etter å ha mottatt Ashworths belæring.
Maskinen frembringer relativ merverdi ikke bare direkte
idet den senker arbeidskraftens verdi ved å produsere arbeidernes nødvendige livsmidler billigere enn før. Når
maskineriet først innføres i enkelte fabrikker, frembringer det også merverdi ved å forøke virkningen av det arbeid som maskinens eier forbruker. Produktets samfunnsmessige verdi stiger utover dets individuelle verdi, og kapitalisten settes derved istand til å erstatte arbeidskraftens dagsverdi med en mindre del av dagsproduktets verdi
enn tidligere. Gjennom den overgangstid da maskindriften
er et slags monopol, er derfor fortjenesten overordentlig
stor, og kapitalisten forsøker å utnytte situasjonen så
grundig som mulig ved å forlenge arbeidsdagen mest mulig.
Den store profitt skjerper appetitten etter enda mer profitt.
Etterhvert som bruk av maskineri blir alminnelig i en
produksjonsgren, synker maskinproduktets samfunnsmessige
verdi henimot dets individuelle verdi, og den lov gjør
seg gjeldende at merverdien ikke frembringes av de arbeidere som kapitalisten overflødiggjør ved hjelp av. maskiner, men derimot av de arbeidere som han beskjeftiger ved
maskinene. Merverdien utspringer bare av den variable kapital, og vi har allerede sett at mervediens størrelse
bestemmes av to faktorer, av mervediens rate 4) og av antallet av de arbeidere som anvendes. Er arbeidsdagens lengde gitt, bestemmes merverdien av det forhold hvori arbeidsdagen deles mellom nødvendig arbeid og merarbeid.
Antallet av de arbeidere som beskjeftiges avhenger på den
annen side av forholdet mellom den konstante kapital og
den variable kapital. Det er nå klart at uaktet maskindriften stadig Øker arbeidets produktivitet og forlenger
merarbeidet på bekostning av det nødvendige arbeid, kan
den dog bare frembringe dette resultat ved å forringe det
antall arbeidere som en kapital av gitt størrelse setter
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i virksomhet. Maskindriften omdanner en del av den kapital
som tidligere var variabel og som ble anvendt til innkjøp
av levende arbeidskraft, til maskineri eller konstant kapital, som ikke frembringer merverdi. Det er umulig å presse så stor merverdi ut av f.eks. 2 arbeidere som av 24
arbeidere. Selv om hver av de 24 arbeidere bare leverte
1 times merarbeid for hver 12 timers arbeid, ville de allikevel levere 24 timers merarbeid i lØpet av 1 arbeidsdag, mens de 2 arbeideres hele arbeidsdag sammenlagt bare
beløper seg til 24 timer. Anvendelsen av maskineri for å
frembringe merverdi innebærer en indre motsetning, idet
maskineriet bare kan forøke den ene av de to faktorer hvorav merverdiens størrelse avhenger, nemlig merverdiens
rate, ved samtidig å forminske den annen faktor, arbeidernes antall. Denne indre motsetning blir åpenbar såsnart
bruken av maskineri tren~er igjennom i en industrigren
med den følge at verdien av de varer som fremstilles ved
hjelp av maskineri bestemmer den samfunnsmessige verdi av
alle varere av samme sort. Det er denne indre motsetning
som uten at kapitalisten er seg det bevisst, driver ham
til med makt å forlenge arbeidsdagen for å erstatte nedgangen i antallet av de arbeidere som utbyttes ved å forøke ikke bare merarbeidets relative, men også dets absolutte lengde.
Den kapitalistiske anvendelse av maskineri skaper nye og
mektige motiver til grenseløs forlengelse av arbeidsdagen.
Den omdanner både arbeidsmåten og den samfunnsmessig organisasjon av arbeidet på en slik måte at arbeidernes motstand brytes ned. Anvendelsen av maskineri trekker også
nye lag av arbeiderklassen, som fortrenger de gamle arbeidere, inn i industrien, samtidig som maskinene direkte
innsparer arbeidskraft. Derved skapes en arbeidsløs befolkning som er nødt til å la kapitalen ensidig avgjøre arbeidsvilkårene. 5) Dette er årsaken til det påfallende
trekk i den moderne industris historie, at maskinen bryter ned alle naturlige og moralske grenser for arbeidsdagen. Det er årsaken til det økonomiske paradoks, at det
veldigste middel til å forkorte arbeidsdagen blir benyttet som et ufeilbarlig middel til å omdanne arbeiderens og
hans families hele livstid til arbeidstid for kapitalen.
Aristoteles, oldtidens største tenker, drømte: "Hvis hvert
verktøy kunne gjøre sitt arbeid på kommando ganske som
Dædalos' maskin beveget seg på egen hånd eller som Hefæstos' trefot av egen drift gikk til sitt hellige arbeid,
hvis veverens skyttel beveget seg av egen kraft, så trengte håndverksmestrene ikke hjelpere og herrene ikke slaver."
Og Antipatros, en gresk dikter fra Ciceros tid, hilste
oppfinnelsen av vannmøllen til maling av korn, denne mest
primitive form for alt maskineri, som slavinnenes befrier
og begynnelsen til en ny gullalder. "Ja, de hedninger, de
hedninger." De forsto intet av kristendom og sosialøkonomi, som jo Bastiat alt har oppdaget og før ham den enda
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klokere MacCulloch. De forsto blant annet ikke at maskinen er det beste middel til å forlenge arbeidsdagen, og de
unnskyldte den enes slaveri bare fordi det tjente til den
annens fulle menneskelige utvikling. Men de manglet de
eiendommelige kristelige åndsgaver som er nødvendig for
å preke massenes slaveri med det formål at noen grove og
halvdannede parvenyer skal bli "fremragende bomullsspinnere", "ypperlige pølsemakere" og "innflydelsesrike grosserere i skosverte".

VAG- OG NATTARBEID. SKIFTSYSTEMET 6 )
Den konstante kapital, produksjonsmidlene, har som ledd i
den verdiforøkende prosess bare den oppgave å oppsuge arbeid, og med hver dråpe arbeid også en tilsvarende mengde
merarbeid. Forsåvidt som produksjonsmidlene ikke gjør dette, påfører de kapitalisten et negativt tap derved at de
i det hele er tilstede, for de representerer i den tid da
de ligger brakk nytteløst forskudd av kapital, og dette
tap blir positivt såsnart avbrytelsen av arbeidet nødvendiggjør ytterligere utlegg for å muliggjøre dets gjenopptagelse. Forlengelse av arbeidsdagen utover grensen for
den naturlige dag og inn i natten virker bare som en lindring, bare som en foreløbig tilfredsstillelse av vampyrtørsten etter levende arbeid. Den kapitalistiske produksjon har en iboende drift til å forlenge arbeidsdagen til
24 timer. Men for å overvinne de fysiske hindringer er
det nødvendig å forbruke andre arbeidskrefter om dagen
enn om natten, da det ville være fysisk umulig å utsuge
de samme arbeidskrefter både dag og natt. Dette skiftarbeidet kan ordnes på forskjellig måte, f.eks. slik at en
del av arbeidsstokken arbeider om dagen den ene uke, for
derpå å utføre nattarbeid den neste uke o.s.v.

KAMPEN OM NORMALARBEIVSVAGEN 7 )
å 0 o~lenge a~beid~dagen 6~a midten av det
til ~lutten av det I7de å~hund~e.

Tvang~love~ 0 o~

I4de

å~hund~e

"Hva er en arbeidsdag?" Hvor lang tid er kapitalen berettiget til å forbruke den arbeidskraft hvis dagsverdi den
betaler? Hvor langt kan arbeidsdagen forlenges utover den
arbeidstid som er nødvendig for å reprodusere arbeidskraften selv? På disse spørsmål har vi sett at kapitalen svarer: arbeidsdagen teller daglig fulle 24 timer med fradrag av de få hviletimer som er nødvendig for at arbeidskraften ikke skal være helt ute av stand til å gjøre tjeneste påny. Det er en selvfølgelighet at arbeideren hele
sitt liv igjennom ikke er annet enn arbeidskraft, at der-
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for all hans disponible tid etter naturens og rettens lover er arbeidstid, altså tilhører kapitalen. Tid anvendt
til menneskelig utdannelse, til åndelig utvikling, til
oppfyllelsen av sosiale funksjoner, til sosialt samvær,
til de legemlige og åndelige livskrefters frie spill,
selv søndagens høytid - og dette i de sabbathelliges land
- er de rene narrestreker. Men i sitt grenseløse, blinde
begjær, sin varulvjakt etter merarbeid, overskrider kapitalen ikke bare de moralske grenser, men også arbeidsdagens rent fysiske maksimalgrense. Den tilvender seg tiden
for vekst, legemlig utvikling og sunnhet. Den røver den
tid som trengs for å få frisk luft og sol. Den avkorter
spisetidene og innforliver dem såvidt mulig i produksjonsprosessen selv, så arbeideren blir tilført mat som om han
var et produksjonsmiddel, ganske som dampmaskinen tilføres kull og maskineriet smurning og olje. Den sunne søvn
som oppsamler, fornyer og forfrisker livskraften, forkortes til så mange timers bevisstløshet som er uunnværlig
forat en helt utmattet organisme skal komme til krefter
igjen. Istedenfor at den normale opprettholdelse av arbeidskraften setter grensene for arbeidsdagen, bestemmer
her omvendt den størst mulige daglige ytelse av arbeidskraften, uansett hvilken pine og hvilken sykelighet det
volder, grensene for arbeidernes hviletid. Kapitalen spør
ikke etter arbeidskraftens livsvarighet. Hva som interesserer den er intet annet enn det maksimum av arbeidskraft
som den kan tilegne seg i løpet av en arbeidsdag. Den oppnår dette mål ved å forkorte arbeidskraftens livsvarighet,
ganske som en grisk jordbruker oppnår Øket avkastning ved
å berøve jorden dens fruktbarhet.
Den kapitalistiske produksjon er først og fremst produksjon av merverdi, oppsugning av merarbeid, derfor forlenges arbeidsdagen i en slik grad at arbeideren berøves de
normale betingelser for moralsk og fysisk utvikling, arbeidskraften forkrØples, den uttømmes og dør for tidlig.
Den forlenger arbeiderens arbeidstid i et gitt tidsrom
ved å forkorte hans levetid.
Verdien av arbeidskraften omfatter imidlertid også verdien av de varer som trengs : for å reprodusere arbeideren,
eller forat arbeiderklassen skal ' kµnne forplante seg. Omkostningene til dekning av sl:i,Æ:asj~, som er et nødvendig
ledd i reproduksjonen av arbeidskraften, Økes derfor som
fØlge av den naturstridige forlengelse av arbeidsdagen som
kapitalen
tilstreber på grunn av sin grenseløse drift
til selvforøkelse. Derved forkortes den enkelte arbeiders
livsperiode og dermed hans arbeidskrafts varighet. En hurtigere erstatning av det forbrukte blir nødvendig, ganske
som den del av en maskins verdi som daglig må erstattes,
blir desto større, jo hurtigere maskinen slites. Kapitalen synes derfor i sin egen interesse å være henvist til
en normalarbeidsdag.
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Kapitalen er (derfo~ fullstendig hensynsløs overfor arbeidernes sunnhet og livslengde, hvor samfunnet ikke tvinger
den til ~ ta hensy~.8~ På klagene over fysisk og åndelig
forkrøpling, for tidlig død, tortur gjennom overarbeid,
svar~r den: Hvor~or skulle vi beklage denne elendighet,
som JO forøker va: profitt? I det store og hele avhenger
alt dette heller ikke av den enkelte kapitalists gode eller onde vilje. Den frie konkurranse gjør den kapitalistiske produksjons indre lover gjeldende som vtre tvangslover likeoverfor den enkelte kapitalist.
~

Arbeidstid og helse
- utvikling og erfaring
i Norge
KORT HISTORIKK.
I Norge regner vi at industrikapitalismens epoke startet
omkring 1850. På den tida fantes ingen lovreguleringer av
arbeidstid eller arbeidsforhold i fabrikkene. Fra 1870 ble
det forberedt en lov for å begrense fabrikkarbeid for barn,
men loven kom først i 1892. Inntil da var arbeidsfolk, barn
som voksne, bundet til fabrikkene praktisk talt hele sin
våkne tilværelse. Arbeidsdagen begynte normalt klokka 6 og
sluttet klokka 19. I løpet av disse 12-15 timene var det
matpauser, men ingen fritid. Den effektive arbeidstida var
gjerne 10-11 timer, i 1877 hadde 42% av 180 fabrikker 11
timers arbeidsdag eller mer.9) I slutten av 1880-årene var
10-timersdagen blitt mer alminnelig. Omtrent halvparten av
arbeiderne var i 1877 ansatt i bedrifter der overtid var
vanlig. Overtidsarbeidet var konjunktur- eller sesongbetinget. Det samme var den totale arbeidstida i disse første
årene av industrikapitalismen. Den gjennomsnittelige arbeidstida ble redusert i de "dårlige" 1880-årene, men da
konjunkturene gikk oppover igjen i 1890-årene og på nytt
fra 1904, var det også slutt med å korte av arbeidstida.
I 1907 fikk Jern- og metallarbeiderforbundet igjennom at
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arbeidstida ikke skulle være mer enn 57 timer i uka, i 1915
lovfestet Stortinget 10-timersdagen og 54 timers uke. Denne
loven fikk liten betydning i praksis. Mer betydde ~ravet om
åttetimersdagen, et krav som i mange år var samlingsmerket
til den norske og internasjonale arbeiderbevegelsen. Kampen
for 8-timersdag ble fØrt med effektiv styrke av A~beiden
~ådene som ble dannet i 1917. Rådene oppfordret arbeiderne
til å ta 8-timersdag, og på en rekke bedrifter rundt om i
landet, bl.a. ved Portland Cementfabrik og Norsk Hydro tok
arbeiderne 8-timersdag fra 2.mai 1918. I oppropet fra Arbeiderrådene het det bl.a.: 10)

ARBEIVERE VAAGN OP
Vet en en 6kandale hvo~lede6 dette knav (om 8-timersdag
A.K.) en blit tnampet ihjel gjennem aanelangt 6lit paa
gate6tenene, uten at det en ene6te gang han vænet 6on6ø kt at opnaa det ved kamp.
Nu maa det væ~e 6lut med det. - - La 06, men6 den endnu en en gni6t av ideali6me igjen i
dette vont gamle øn6ke, vi6e at vi ikke længen nøien 06
med at øn6ke og knæve; MEN AT VI TAR.
La den 2.mai vi6e 06 en anbeide~kla66e den 6taan 6amlet
6om en mand. En kla6~e, 6om kjende~ 6olidaniteten6 bud
og 6ølgen budet nån pligten kalden. - - La 1.mai iaan bli den 6id6te 6tonmman6j mot den gamle
6 kan6 e.
I Stortinget ble loven om 8-timersdagen vedtatt i juni 1919.
Arbeidere og arbeidskjøpere har også kjempet om ferienes
lengde, i 1916 fikk jernindustrien ved voldgiftsdom 4 ukers
ferie, i 1919 ble 1 ukes ferie vanlig, og under krigs- og
etterkrigskonjunkturene i 1920 ble det ved dom i voldgiftsretten hjemlet 2 ukers ferie.
Tida etter århundreskiftet gir mange eksempler på at arbeidstida under kapitalismen først og fremst bestemmes av arbeidskjØpernes muligheter for profitt. 11) Mens arbeiderklassen
hadde vunnet fram med mange av sine krav under høykonjunkturene inntil 1920, så forløp mellomkrigstida uten forkortelser av arbeidstida til tross for at industriproduksjonen
Økte med omkring en tredjepart fra 1920 til 1935.12) Arbeiderne produserte 1/3 mer uten at arbeidstida var redusert,
dvs. merverdien Økte .og arbeidskraftens verdi ble redusert,
arbeiderne brukte mer av 8-timersdagen til produksjon av verdier for arbeidskjøperne.
I 1948 avga Kommunal og Arbeidsdepartementet "Innstilling
om forkortelse av arbeidstiden for visse yrker", det gjaldt
støperiarbeidere, gruvearbeidere og skiftarbeidere. støperiarbeiderne fikk ikke redusert arbeidstida, men arbeidstida for gruvearbeidere under jord skulle ikke være over
40 timer i uka. Arbeidstida for gruvearbeidere er ikke en-
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dret på de 21 år som er gått.For skiftarbeidere ble arbeidstida i 1949 45 timer pr uke. I 1960 ble 45 timers arbeidsuke gjennomført for alle dagarbeidere i industrien. Senere
er 42 1/2 timers arbeidsuke tariffestet, og ved siste tariffoppgjør, i 1970, fikk skiftarbeiderne 40 timers arbeidsuke. 4 ukers ferie ble gjennomført i 1965. Storparten av
funksjonærene arbeider mellom 36 og 40 timer i uka.
Men forkortelsen av arbeidstida får bare mening når den ses
i sammenheng med produktivitetsøkningen. Den tiden arbeideren jobber er redusert, men ikke i den grad som produktivitetsøkningen skulle tilsi. Dvs. at arbeideren nå produserer
langt mer på 42 timer enn han gjorde på 48 timer i mellomkrigstida, og den Økte produktiviteten er hverken kompensert iform av Økte lønninger eller redusert arbeidstid.
Riktignok er den tida arbeideren oppholder seg på jobben
redusert, men forholdet mellom bosetting og industrilokalisering har utviklet seg slik at mange arbeidere må være borte fra familien lengre tid av døgnet idag enn for få år
siden. Industrikapitalismens higen etter arbeidskraft under
høykonjunkturene får virkninger langt innover i landet der
næringsgrunnlaget svikter. Kapitalens konsentrasjon medfører konsentrasjon også av den variable delen - arbeidskraften. Men arbeiderne, som ikke kan skilles fra arbeidskraften
kan ikke konsentreres uten grenser,og arbeidere må rekrutteres fra periferien og omlandet.

"Ve hei.digf..:te av dem "boJt" hjemme og Jteif.ieJt hjemme6Jta k.L
5-5.30 om mo!tgenen 6oJt & væJte hjemme igjen 20.30-21.00 om
kvel.den. Men f..tøJtf..tepaJtten boJt p& hybel. ,{_ Of.ila og omegn
og Jteif.ie!t deJt6oJt hjemme6Jta f..øndag etteJtmiddag og k.omme!t
tii.bak.e 0'1.edag k.vei.d". 13)
Et forsiktig anslag viser at denne situasjonen bl.a. angår
10-25% av alle familier i sør-Hedmark.

BaJtneaJtbeid i NoJtge.
Under industrikapitalismens gjennombrudd var barnearbeid
vanlig også her i landet. Under høykonjunkturene i 1870årene steg prisene hurtig og barna ble sendt på fabrikken
for at familien skulle klare seg. Og barna ble mottatt med
åpne, griske og brutale armer.
Statistikeren J.N.Mohn har beskrevet utnyttelsen av barna
i industrien på denne tida, hvordan de ble berøvet de normale betingelser for fysisk og psykisk utvikling, hvordan
de forkrØples, uttømmes og dØr tidlig. I 1875 arbeidet
3370 barn under 15 år i norske fabrikker, dvs. nesten 8%
av arbeidertallet i industrien. I tobakksfabrikkene var
halvparten av arbeiderne barn, og halvparten av barna var
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under 12 år. De ble langsomt nikotinforgiftet og arbeiderklassens helse og arbeidskraft ble alvorlig skadd. For arbeidskjøperne var det billig arbeidskraft, de ble betalt
med bare 1/3 av voksen lønn, men ble utnyttet med sarrune
arbeidstid, og heller ikke spart for nattarbeid. Først i
1892 ble fabrikkarbeid forbudt for barn under 12 år. Barn
under 14 år skulle ikke arbeide mer enn 6 timer og 14-18
åringer ikke mer enn 10 timer. Men forbudet ble ikke overholdt, og først ut på 1900-tallet var det slutt på industrielt barnearbeid i Norge.

NATTARBEID OG SKIFTARBEID
Nattarbeid oppsto med industrien. I 1880 hadde noe mer enn
femteparten av alle industriarbeidere nattarbeid. Det var
særlig utbredt i papirindustrien, ved dampsagene, høvleriene og ved glassverkene. Bakgrunnen for nattarbeidet var
rent Økonomisk: det gjaldt å nytte ut produksjonsapparatet
mest mulig for å få størst mulig fortjeneste. Produksjonsmåten stilte i slutten av forrige århundre små krav til at
driften skulle gå kontinuerlig for at maskineriet ikke skulle Ødelegges. søndagsarbeid forekom bare i liten utstrekning, den viktigste hindringen var kirkens bud om hviledagens hellighet. Idag tas ikke slike hensyn.
Etterhvert som fabrikkinspektørene offentliggjorde rapporter om arbeidsforholdene i fabrikkene og arbeiderorganisasjonenes kampkraft Økte, ble det innført enkelte lovbegrensninger når det gjaldt bruk av nattarbeid og skiftarbeid.
Men reformene har vært små og endringene ubetydelige.
Antall skiftarbeidere i Norge har Økt betraktelig siden
århundreskiftet, og har aldri vært større enn idag. Med
den teknologiske "utvikling" har begrunnelsen for at kontinuerlig skiftarbeid brukes også gjennomgått forandringer.
Maskineriet krever kontinuitet i prosessen. Skiftarbeidets
virkninger på arbeidernes fysiske og psykiske helse har
imidlertid ikke endret seg, og det skiftarbeiderne har merket i 90 år, en daglig slitasje på nerver, mage og fordøyelse er fremdeles gjenstand for "interesse" hos offentlighet og helsemyndigheter. Men kapitalismen klarer seg ikke
uten skiftarbeid, og LO har i siste tariffavtale erklært
seg rede til igangsettelse av skiftarbeid der hvor Økonomiske hensyn tilsier det. Men helseskadelig arbeidstid er
ikke noe nytt under kapitalismen.

ARBEIDSTID, FRITID OG PRODUKTIVITET
På neste side er gjengitt tabell over produktivitetsøkningen i Norge mellom 1951 og 1965. Tabellen angir hvor mye
mer hver arbeider i Norge har produsert i forhold til foregående år.
42

Gjennomsnittelig årlig produktivitetsøkning i prosent:
1951 - 1965
Hele Økonomien:
Jordbruk (med melkeforedling)
Andre skjermede næringer
Konkurranseutsatte næringer:
Importkonkurrerende næringer
Eksportnæringer

3,6
2,2
2,4
4,2
5,4

(Kilde: Innstilling fra Utredningsutvalget for inntektsoppgjørene 1966, tabell 3C, s.16) 14)
Mengden av varer og tjenester har gjennomsnittelig Økt med
3,6% pr år i perioden, varemengden for industrinæringene
har Økt med 4,8% pr år. Dette har bare kunnet skje på to
måter ettersom arbeidstida i tidsrommet ikke har Økt:
1. Arbeidernes arbeidsintensitet har Økt. De har Økt
tempo, anstrengelser og innsats.
2. Ved innføring av mer maskineri og nye tekniske og
administrative systemer.
Sannsynligvis har det foregått en kombinasjon av Økt arbeidsinnsats (større oppmerksomhet og høyere arbeidstempo),
og tekniske forbedringer av det maskinelle utstyr. Men uansett om produktivitetsøkningen har skjedd på den ene eller
den andre måten så har merarbeidet som hver arbeider utfører Økt, og den totale merverdien har også Økt sålenge antall arbeidere ikke har avtatt.
Noe som vokser med 2% pr år fordobles i løpet av 36 år, noe
som vokser med 3% fordobles på 24 år, er vekstøkningen 4%
skjer fordoblingen i løpet av 18 år og det tar 15 år å fordoble noe som vokser med 5% pr år.
Produktivitetsøkningen pr årsverk i tida 1951-1965 kan også fremstilles med basis = 100 i år 1951:

1951

55

60

65
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Som en ser produserte hver arbeider i de konkurranseutsatte næringer omkring dobbelt så mye pr år i 1965 som i 1951.
Men hvordan er det med arbeidernes reallønn, har den steget
til det dobbelte, eller har arbeidstiden sunket til det halve?
Når det gjelder reallønnen, deflatert timefortjeneste i
bergverksdrift og industri så har den Økt med gjennomsnittelig noe over 3% i gjennomsnitt pr år i samme tidsrom.15)
I penger har derfor ikke arbeiderne fått kompensert for
den Økte innsatsen som har medvirket til produktivitetsøkningen. Arbeidstida har heller ikke avtatt i noen grad som
har stor betydning: den årlige arbeidstidsforkortelsen ,
med reduksjon fra 48 timers uke til
45
timers uke for
dagarbeidere og med 1 ferieuke mer i løpet av 15 år utgjØr i gjennomsnitt langt under 1% pr år.
Hvis produktivitetsøkningen i norsk industri fortsatt blir
omtrent 5% pr år vil arbeiderne med bibeholdelse av den
samme materielle "levestandard" som nå kunne kreve at arbeidstida hvert år ihvertfall reduseres med samme prosenttall, dvs med noe over 2 timer pr uke. En tilsvarende beregning for den amerikanske industrien 16) viste at med en
antatt årlig vekstrate på 4,1-4,2% pr år, og med befolkningsøkning på 1,5% pr år så kunne et konstant produktivitetstall på noe over 3000 dollar pr person pr år føre til
at arbeidstida pr uke i 1985 kunne være 22 timer, eller
pensjonsalderen 38 år. Dersom den årlige Økningen ble
tatt ut i form av Økte lønninger kunne lønningene Øke med
80% fra 1960 til 1985.
Alt dette under forutsetning av at sløseriproduksjonen,
f.eks. i forbindelse med militærmaskineriet fortsetter.
Dersom produksjonen tar utgangspunkt i å produsere det
folk trenger kan arbeidstida forkortes drastisk, og de amerikanske Økonomene Baran og Sweezy har i boka "Monopoly
Capital" kommet fram til at amerikanske arbeidere ikke
trenger å arbeide mer enn 2-3 timer pr dag for å opprettholde samme "levestandard" som nå.
Dette angir irrasjonaliteten i kapitalismen, den voldsommme motsetningen mellom produktivkreftenes muligheter og
deres faktiske anvendelse. En bevisst, systemimmanent fagbevegelse kan på systemets premisser stille opp som"rettferdige" krav i 1970 at arbeidsuka reduseres til 30 timer,
at pensjonsalderen blir 50 år og reallønna stiger med 10%.
Dette er rimelig krav i lys av den produktivitetsøkning
som pågår. En systemoverskridende fagorganisasjon stiller
de samme taktiske krav, men underordner dem den strategiske målsettingen: avskaffelsen av den kapitalistiske produksjonsmåte.
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SKIFTARBEID OG HELSE.
Det skilles formelt mellom helkontinuerlig skiftarbeid som
foregår alle ukedager og netter, og såkalt døgnkontinuerlig skiftarbeid der arbeidet stanses i søndagsdøgnet, de
store høytider og på helgedager. Et slikt skille har ingen
betydning for det følgende.
Skiftarbeid forekommer i forskjellige yrker, men spiller
idag størst rolle i den elektro-kjemiske og elektro-metalurgiske industri, i cellulose og papirindustri, i maskinindustrien og ved de elektriske kraftstasjoner.
Omfanget av skiftarbeid er vanskelig å anslå med stor sikkerhet. I 1948 ble det innenfor 34 faglige forbund i LO
oppgitt å være 24272 arbeidere med helt kontinuerlig
skiftarbeid og 14178 med dØgnkontinuerlig.17)
Utviklingen og veksten i de næringer som benytter skiftarbeid har vært minst like stor som utviklingen innenfor
industrien i sin helhet, og flere industrigrener har innført 3-skiftarbeid for "å utnytte kapitalkrevende investeringer på en regningsvarende måte".
Setter en derfor den relative Økningen i antall skiftarbeidere lik den relative Økningen i totalt antall sysselsatte i industrien, er antallet skiftarbeidere ikke for
hØyt anslått. En kommer på denne måten fram til et tall
på rundt 50000 3-skiftsarbeidere i Norge idag. Regner en
videre at disse i gjennomsnitt har kone og 2 barn, vil
skiftarbeidernes helseforhold og levemåte direkte berøre
rundt 200000 mennesker.
Skadevirkningene ved skiftarbeid deles gjerne i sosiale
ulemper og skader på kropp og organisme. Det bør heller
ikke glemmes at i mange av de bedrifter der skiftarbeid
brukes foregår arbeidet i lokaler som er sterkt forurenset av gass, støv, røyk og lukt, og at temperatur og støy
ofte er svært høy. Dette legger imidlertid Arbeidsdepartementet mindre vekt på, idet "en kan finne liknende forhold også blant vanlige dagarbeidere i en rekke yrker".18)
Detat arbeidsforholdene er skadelige i seg selv og gjør
arbeidet ubehagelig er altså så vanlig at en ikke skal
bry seg spesielt om det.
Om de sosiale skadevirkningene ved skiftarbeid har arbeiderne ved en cellulosefabrikk bl.a. uttalt: 19)
"Vi må arbeide praktisk talt hver eneste helg året rundt.
Vår langfri om helgen har vi hver 24. uke. Som oftest
er alle større arrangement lagt til søndagsdøgnet, som
f.eks. Folkeakademiets møter, konserter, utflukter, politiske møter, representantskaper, sosiale møter m.m.
Vi kan meget sjelden holde festlige sammenkomster eller
delta i de vanlige familietilstelninger som holdes ved
fødselsdager e.l. Det er sjelden vi kan invitere våre
venner hjem til selskap eller delta i deres hyggeaftener fordi vi arbeider kl.22 søndags aften og arbeider
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til mandag morgen."
I en svensk undersøkelse av ulempene ved nattarbeid ble
følgende punkter presisert:
1. Nattarbeid - det å gjøre dag til natt er unaturlig.
2. Ved skifte fra dag- til nattarbeid hver uke, og omvendt, får arbeiderne ikke tid til å venne seg til
de unaturlige forholdene selv om 3-skiftsystemet brukes.
3. Nattarbeid fører med seg tap av sollystes velgjørende virkning på kroppen.
4. Sunn sammenhengende søvn kan ikke oppnåes like lett
om dagen som om natten.
5. Trettheten etter nattarbeid er trolig større enn etter dagarbeid av samme slag.
6. Nattarbeid medfører uregelmessige måltider.
Til punkt 6 skal dessuten bemerkes at arbeiderne under
helkontinuerlig skiftarbeid spiser sin medbrakte mat
når det kan la seg gjøre under arbeidets gang - f.eks.
ved at de vekselvis overtar passingen av maskineriet
som holdes igang uavbrutt.
Overlege Arne Bruusgaard har vurdert helseskadene ved
skiftarbeid, og i det følgende er gjengitt endel av konklusjonene i de legeundersøkelsene han bygger på.20)
Det er påvist en mindre oversykelighet av mavesår hos
skiftarbeiderne uten noen sikker forskjell hos 3-skiftog 2-skiftarbeidere. Særlig synes tilbakefall av mavesår å være hyppig hos skiftarbeiderne.
Skiftarbeiderne sover mindre pr. døgn enn dagarbeidere,
og klager i større utstrekning over tretthet, særlig i
uken etter nattskift.
Skiftarbeidet skaper en rekke vansker og problemer i
skiftarbeidernes hjem.
Det fører med seg åndelige og følelsesmessige konflikter som blir forårsaket av forrykkelsen av det normale
ekteskapelige liv.
Det synes som det er en Økt tilbØylighet til å skrive
og regne feil ved nattarbeid, mest utbredt i tiden 1-4
om natten.
Av sykdommer som kan ha med skiftarbeid å gjøre, nevnes
fordøyelsessykdommer og lettere nervøse lidelser.
Oversykelighet av fordøyelsessykdommer hos skiftarbeiderne (mavesår) finnes vesentlig hos yngre.
Dårlige boligforhold med sovevanskeligheter er den viktigste årsak til nervøse lidelser og mavesår hos skiftarbeidere i Sverige.
Av en spørreskjema-undersøkelse som Bruusgaard foretok
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blant skiftarbeidere i papirindustrien er funnet:
En viss overhyppighet av mavesår hos skiftarbeiderne
må antas å være tilstede.
22 av 58 som har sluttet i skiftarbeid angir sykdom som
årsak, herav 5 med mavesår.
·
Prosentvis klager over nervøsitet og søvnløshet:
3-skift
3-skift
2-skift
Ikke
helkont. dØgnkont.
skift
Nevrose

31%

12%

18%

4%

søvnløse
Nevrose og}
søvnløse

37%

27%

18%

8%

46%

31%

22%

9%

Av overlege Bruusgaards eget sammendrag gjengis:
1. Skiftarbeid er en uheldig arbeidsform som bør innskrenkes til det hØyst nødvendige.
2. Nervøsitet, søvnløshet, tretthet og fordøyelsesbesvær, inklusive mavesår, viser overhyppighet, til
dels meget utpreget hos skiftarbeidere, først og
fremst hos 3-skiftarbeidere.
4. Skiftarbeid, særlig 3-skiftarbeid, fører ofte til
vansker i familielivet og det øvrige sosiale liv.
5. Skiftarbeiderne sover mindre og dårligere enn dagarbeiderne, særlig ved nattskift.
Den vanlige norske 3-skiftsordning med ukentlig skifting og like lange skift, er en lite heldig form fra medisinsk synspunkt.
Fra et kapitalistisk synspunkt er imidlertid skiftarbeid
ikke bare en svært "heldig" form, men også en nødvendighet.
Etter at overlege Bruusgaard har avgitt sin vurdering,
kommer "Arbeidsgiverforeningens" representanter, hr Schou
og hr '1st-hero med sine vurderinger:
"Det må ... ansees på det rene at medisinske betraktninger ikke kan anføres til fordel for en nedsatt arbeidstid for skiftarbeiderne."
De "finner det ganske uforsvarlig å gå til nedsettelse av
arbeidstiden."
3-skiftarbeid er avgjørende for produksjonsresultatet."Det
er selve livsnerven i produksjonen." "Det er oss uforståelig at man .. våger å foreslå de skritt som flertallet
gjør". (Å redusere skiftarbeidsuka til 45 timer.)
Representantene for kapitalen har ikke endret seg mye siden dengang Marx skrev:
"Kapitalen er derfor fullstendig hensynsløs overfor arbeidernes sunnhet og livslengde, sålenge samfunnet ikke tvinger dem til å ta hensyn. På klagene over fysisk
og åndelig forkrøpling, for tidlig dØd, tortur gjennom
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overarbeide, svarer den: Hvorfor skulle vi beklage denne elendighet, som jo forøker vår profitt? I det store
og hele avhenger alt dette heller ikke av den enkelte
kapitalists gode eller onde vilje. Den frie konkurranse
gjør den kapitalistiske produksjons indre lover gjel-!
dende som ytre tvangslover likeoverfor den enkelte kapitalist." 21)
Den norske kapitalens representanter, Schou og Østberg,
røper ikke bare kynisme, men også motsetningene i bedriftledernes argumentasjon:
"For det helkontinuerlige skiftarbeid er forholdet at
produksjonens størrelse ikke påvirkes vesentlig av arbeidernes innsats".
Hvordan kan da arbeid i 3-skift være "livsnerven i produksjonen", og hvorfor er det da "uforsvarlig" å redusere arbeidernes arbeidstid? De "påvirker jo ikke produksjonens
størrelse vesentlig"?
"Det er oss uforstålig .. " for å si det med Schou og Øst~
berg.
En dansk sosial-medisinsk undersøkelse av politimenn og
industriarbeidere har også konsentFert seg om virkningen
av 3-skiftsarbeid. 22)
Den konkluderer bl.a. med:
64% av undersøkelsespersonene i politietaten hadde
søvnbesvær som forekom utelukkende og regelmessig i perioder med 3-skiftsarbeid.
Ved fabrikkundersøkelsen fantes søvnklager hos 66% av
3-skiftsarbeiderne.
Av samtlige 594 deltagere i politiundersøkelsen hadde
63% psykiske symptomer, hos 36% forekom symptomer såvel under dagarbeid (der 2-skiftarbeid uten nattarbeid
er medtatt) som ved 3 skift, og hos 27% utelukkende i
forbindelse med 3-skiftsarbeid. De hyppigst forekommende symptomer var tretthet og irritabilitet.
De unge og spesielt de ugifte hadde den beste trivsel,
såvel arbeidsmessig som psykisk.
65% av 600 3-skiftsarbeidere og 26% av 297 dagarbeidere hadde psykiske symptomer. De psykiske symptomer hos
316 3-skiftsarbeidere var begynt etter overgangen til
3 skift.
Ved Norsk Hydro ble 257 av 608 3-skiftsarbeidere overflyttet til dagarbeid p.g.a. helbredsmessige årsaker
i årene før 1958.
I alt 43% av 3-skiftsarbeiderne og 17% av dagarbeiderne hadde mavesymptomer. Mavesårsykdom etter undersøkelsens definisjon fantes hos 15% av 3-skiftsarbeiderne
og 8% av dagarbeiderne.
I alt 30% av 3-skiftsarbeiderne mot
ne hadde tarmsykdommer.
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9%·-~v

dagarbeider-

Man må konkludere med at skiftarbeidernes tilværelse
pAv!rker de personer som er disponert for mavesårsykjomffier slik at sykdommer i mange tilfel~e ikke ville ha
vist seg ved mer regelmessig levevis.
Det er neppe nødvendig med ytterligere dokumentasjon:
skiftarbeid bryter ned arbeidernes helse, psykiske skader,
fordøyelsessykdommer og mavesår Øker i hyppighet.
Hvordan reagerer så de "ansvarlige", f.eks ledelsen i LO?
Svaret finnes i den siste tariffavtalen:
"Landsorganisasjonen og forbundene erklærer seg (derfor)
rede til å medvihke aktivt til opprettholdelse av igangværende skiftarbeid i tariffperioden og til igangsettelse av skiftarbeid der hvor Økonomiske eller produksjonsmessige hensyn tilsier det" 23)

"Hva kahaktehi6eheh vel den kapitali6ti6ke phoduk6jon6måte bedhe enn nødvendigheten av at 6taten gjennom lovgivningen må tvinge igjennom endog de enkle6te 6ikkehhet6khav og de me6t næhliggende be6kyttel6e66ohan6taltningeh mot hel6e6kadelig ahbeid?" 24)
Arnulf Kolstad

NOTER

1) "Etter at dyrt maskineri er innført i de fleste fabrikker tvinges arbeiderne i alminnelighet til å utføre arbeid langt utover sine krefter." · (~obeht Owen)
2)

"Mekanismens finere bevegelige metalldeler skades ved
ikke å brukes." (Uhe)

3) "Lang arbeidstid er ønskelig fordi den faste kapital er
meget stor sammenlignet med den flytende kapital". Med
maskineriets voksende omfang "blir motivene til å forlenge arbeidstiden sterkere, da dette er den nødvendige
forutsetning for at relativt stor fast kapital kan bli
profittabel" (Senioh)
4) Merverdiens rate er forholdet mellom merverdiens størrelse og den variable kapitals størrelse (A.K.)
5) Det er en av Ricardos store fortjenester at han har forstått at maskinene ikke bare tjener til å produsere varer, men også til å frembringe overflod av mennesker.
(Det Marx kaller arbeidsløs befolkning er både dem som
er uten arbeid og dem som er sysselsatt uproduktivt.
Marx nevner selv det økende antall av betjenter, tjenestepiker , lakeier osv. A.K.)
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6)

KaJtl MaJtx:"KAPITALEN",7.bok.,k.ap.8. FJtam 6oJtl. 7930

7)

KaJtl MaJtx: KAPITALEN, 1.bok., 8.k.ap. :AJtbeld6dagen.

8)

Se avsnittet om skiftarbeidernes helse.

9)

EdvaJtd Bull: "AJtbeldeJtveJtn gjennom 60 &Jt".Tlden 7953.

10) Opprop sendt ut av AJtbeldeJtJt&dene6 land66ammen6latnlng
10.april 1918. Sitert fra Knut Lang6eldt: "Vet dlJtek.te

demok.Jtatl",Pax 7966.
Se også Edv.Bull: "NoJt6k. 6agbevegel6e",2.utg. Tiden

1968, 6.124.
11) Rune Skarstein har i vaJtdøgeJt nr.l,s.114 redegjort for
hvordan kapitalismens indre logikk, dens egen utvikling, skaper behov for større konsum, bedre utdanning
og opplæring av de arbeidende massene, og at dette
"nødvendiggjør·tendensielt kortere arbeidtid, mer "fritid" og høyere reallønn". Jeg skal ikke argumeneter
mot en slik teori, men når arbeidstiden i løpet av tidsrommet fra 1919 (innføring av 8-timersdagen) til idag,
dvs. i løpet av 50 år er redusert med 5 1/2 time pr uke
pluss lenger ferie, så er ikke denne '.tendensen i kapitalismen særlig sterk. Derimot gir indeks for deflatert timefortjeneste fra 1938 til 1966 større grunn
til å legge vekt på "reallønnsøkningen" som et karakteristisk trekk ved monopolkapitalismen. Den prosentvise vekst i deflatert timefortjeneste viser følgende
utvikling for 1938-1966:
1938

1944

1948

1953

1957

67

53

77

83

94

1963

1966

116

126

Utdrag av tabell 293 i Historisk statistikk 1968.
(Gjelder bare voksne menn. 1959=100)
Men om reallønnen har Økt så betyr ikke det at folk har
fått mer penger. Pengeknappheten er sannsynligvis større nå enn tidligere, og gjeldspostene og avbetalingslån Øker. Reallønnen kan ikke ses uavhengig av det kjøpepress som faktisk eksisterer .
12) Se note 9,s.199 og EdvaJtd Bull: "AJtbeldeJtk.la66en i

noJt6k. hi6toJtie" Tiden,06lo 1948.
"HvoJt hel6e6aJtlig elt 6am 0unnet v&Jtt?"
Vagbladet6 k.Jtonik.k. 3.mai 7969.

13) Svein Haug6gjeJtd:

14) Fra "Vet noJt6k.e 6am6unn", Gyldendal, 06lo 1968.

15) Beregnet etter tabell 293, timefortjeneste i bergverksdrift og industri. Historisk statistikk 1968.
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16)

Juani:ta K11.e.p1.i og Jo1.ieph Spe.ngle.11.: "The. Le.i1.iu11.e. Compone.n:t 06 Economic G11.ow:th 11 .,i boka "Au:toma:tion and fconomic P11.og11.e.1.i1.i" P11.e.n:tice. Hall, USA 1966.

17) Kommunal og Arbeidsdepartementet: "InnJ.i:tilling om 6011.-

ko11.tel1.ie av a11.be.id1.itide.n 6011. vi1.i1.ie y11.ke.11." 01.ilo 1949.
18) Ibid. s.49.
19) Ibid.s.50

20) AJr.ne B11.uu1.igaa11.d: "Me.di1.iin1.ike. vu11.de.11.inge.11. av 1.idkalt he.l-

1.ie.1.ikade.lig a11.be.id, 1.iæ11.lig 1.iki6ta11.be.id." F11.a note 17)
21)

Ka11.l Ma11.x: KAPITALEN, 1.bok,8.kap.,1.i.103,Fn.am 1930.

22) J ø11.ge.n E. Ande.11.1.i e.n: "TRESKI FT ARBEID" Social6011.1.i kning1.>-

in1.ititutte.t1.i publika:tione.11., nn..42, bd. 1 og 2,Kbhn.1970.
23) Sitert fra "LO-NAF 11.amme.6011.1.ilag", P11.e.1.i1.ie.- og in6011.ma-

1.ijon1.ikon:to11.e.:t til LO.
24)

Ka11.l Man.x: KAPITALEN,1.bok,13.kap.,1.i.182, Fn.am 1930.
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OM

LØNNSSYSTEMENE

VEN MATEN ARBEIVEREN BETALES FOR SITT
ARBEIV HAR VARIERT GJENNOM HISTORIEN.
FORTSATT BRUKES ULIKE LØNNSPRINSIPPER
AVHENGIG AV UTSIKTENE TIL PROFITT,
PROVUKSJONSMATE OG ARBEIVERNES PLASSERING I PROVUKSJONEN.
FASTLØNNSSYSTEMER SOM TIMEBETALING,
VAGLØNN ELLER MANEVSLØNN HAR VARIERT
MEV ULIKE AKKORVLØNNSSYSTEMER VER ARBEIVERNE HAR FÅTT BETALT MER VIREKTE
ETTER PROVUSERT MENGVE (PR STYKK, PR
TONN f L).HVORVAN ARBEIVSLØNNEN OG
LØNNSMETOVENE ER FORANKRET I VEN PO~
LITISKEIØKONOMISKE TEORI HAR MARX
BESKREVET MEV KONKRETE EKSEMPLER.
HER GJENGIS FØRST UTVRAG FRA KAPITALEN. SÅ BESKRIVES UTVIKLINGEN AV
LØNNSSYSTEMENE I NORGE MEV AKfQELLE
EKSEMPLER. ENVELIG VURVERES HVILKE
VIRKNINGER VE ULIK[ LØNNSMETOVENE
HAR FOR ARBEIVERNES HELSE.
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KARL MARX:

Arbeidslønn og
lønnsmetoder

OMVANNELSE AV ARBEIVSKRAFTENS VERVI ELLER PRIS TIL ARBEIVSLØNN
I det borgerlige samfunn fremtrer arbeidslønnen ·for den
umiddelbare iakttagelse som arbeidets pris, en bestemt sum
penger som betales for en bestemt mengde arbeid. Man snakker om arbeidets verdi, og denne verdi uttrykt i penger
kalles arbeidets nødvendige eller naturlige pris. Man snakker på den annen side om markedsprisene på arbeidet som
svinger over eller under den naturlige pris.
Men hva er en vares verdi? Et objektivt uttrykk for det
samfunnsmessige arbeid som er anvendt under d.e ns produksjon. Og hvordan måles verdiens størrelse? Ved den mengde
arbeid som varen inneholder. Hvordan sk4l vi f.eks. måle
verdien av en 12 timers arbeidsdag? Ved de 12 arbeidstimer som en arbeidsdag på 12 timer inneholder. Men dette er
en absurd og innholdsløs definisjon.
For å kunne selges som vare på markedet måtte arbeidet
ihvertfall finnes før det ble solgt. Men var arbeideren
istand til å gi sitt arbeide en selvstendig form, så ville han selge varer og ikke arbeide.
Bortsett fra disse selvmotsigelser ville et direkte bytte
av penger, dvs. materialisert arbeide, med levende arbeide,
enten oppheve den verdilov som først kan utvikle seg fritt
på grunnlag av den kapitalistiske produksjonsmåte, eller
også denne kapitalistiske produkSjqnsmåte selv, hvis grunnlag fremfor alt er lønnsarbeidet.
La oss anta at en arbeidsdag på 12 timer frembringer en
pengeverdi på 6 shilling. Enten byttes like verdier, og
da får arbeideren 6 shilling for sitt 12 timers arbeide.
Prisen på hans arbeide vil da være lik prisen på hans produkt. I så fall frembringer han ihgen merverdi for arbeidskjøperen, de 6 shilling forvandler seg ikke til kapital, grunnlaget for den kapitalistiske produksjonsmåte
forsvinner. Men det er nettopp den kapitalistiske produksjonsmåte som er forutsetningen for at han selger sitt
arbeide, at det er lønnsarbeide. Eller også får arbeide-
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ren mindre enn 6 shilling for sitt 12 timers arbeide, dvs.
han får mindre enn 12 timers arbeide i bytte for de 12 timer han yter, 12 timers arbeide byttes med 10 eller 6 timers arbeide. Denne likestilling av ulike størrelser opphever ikke bare verdiloven, en slik meningsløs selvmotsigelse kan i det hele tatt ikke fremstilles i form av en
lov.
Det hjelper ikke at man forsøker å forklare dette bytte
av en større mengde arbeide med en mindre ved å si at for-·
men er forskjellig i de to tilfelle, at arbeidet i det
ene tilfelle er materialisert, i det annet tilfelle levende. Forklaringen ville være så meget mere absurd, som en
vares verdi ikke avhenger av den mengde arbeide som virkelig er nedlagt i den, men av den mengde levende arbeide
som er nødvendig for å fremstille en tilsvarende vare. En
vare er verdt 6 arbeidstimer. Gjør nye oppfinnelser det
mulig å produsere den med 3 timers arbeide, så synker verdien av de varer som allerede er produsert til halvdelen.
Varens verdi svarer nå til 3 timers nødvendia samfunnsarbeide istedenfor som tidligere til 6 timer. 6et er altså
det arbeide som er nødvendig for å fremstille varer av
samme art, og ikke det arbeide som er nedlagt i den enkelte vare som bestemmer dens verdistørrelse.
I virkeligheten er det arbeideren som pengeeieren møter
på varemarkedet og ikke arbeidet. Det er arbeidskraften
arbeideren selger. Såsnart arbeidet virkelig begynner,
tilhører arbeidskraften ikke lenger ham selv, og han kan
derfor ikke mere selge den. Arbeidet er verdienes innhold
og mål, men selv har det ingen verdi.
Uttrykket "arbeidets verdi" oppløser ikke bare verdibegrepet, men fordreier det til sin direkte motsetning. Det er
et imaginært uttrykk, ganske som jordens verdi. Disse imaginære uttrykk utspringer dog av produksjonsforholdene
selv. Det er betegnelser for ytre former som skyldes vesentlige underliggende forhold. At den umiddelbare iaktagelse ofte gir et fordreid bilde av virkeligheten er temlig velkjent i alle vitenskaper unntagen i sosialøkonomien
La oss først undersøke hvilke former arbeidskraftens verdi
og pris antar etter å være omdannet til arbeidslønn.
Vi vet at arbeidskraftens dagsverdi må beregnes på grunnlag av at arbeideren har en bestemt levetid, og av at arbeidsdagen er av en bestemt lengde. La oss anta at den sedvanlige arbeidsdag er på 12 timer og at arbeidskraftens
dagsverdi er 3 shilling, som igjen er pengeuttrykket for
en verdi som svarer til 6 arbeidstimer. Får arbeideren 3
shilling, så får han verdien av sin arbeidskraft for en
arbeidsdag på 12 timer. Sier man nå at arbeidskraftens
dagsverdi er verdien av en dags arbeide, så blir resultatet: 12 timers arbeid er verdt 3 shilling. Arbeidskraftens verdi bestemmer altså arbeidets verdi eller - uttrykt
i penger - arbeidets nødvendige pris. Avviker på den annen
side arbeidskraftens pris fra dens verdi, så avviker også
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arbeidets pris fra dets såkalte verdi.
Da arbeidets verdi bare er et irrasjonelt uttrykk for arbeidskraftens verdi, sier det seg selv at arbeidets verdi
alltid må være mindre enn dets verdiprodukt, for kapitalisten lar alltid arbeidskraften virke lenger enn det ville være nødvendig for å reprodusere dens egen verdi. I eksemplet ovenfor er verdien av den arbeidskraft som virker
i 12 timer lik 3 shilling, en verdi som frembringes i løpet av 6 timers arbeid. Verdiproduktet er derimot 6 shilling, fordi arbeidskraften er i virksomhet 12 timer, og
fordi verdiproduktet ikke avhenger av arbeidskraftens
egen verdi, men av den tidslengde hvori den virker. Man
kommer altså til det ved første øyekast absurde resultat
at arbeide som frembringer en verdi på 6 shilling, selv
er verdt 3 shilling.
Det viser seg videre at den verdi på 3 shilling som den
betalte del av arbeidsdagen frembringer og som svarer til
6 timers arbeide, fremtrer som verdien av eller prisen på
hele den 12 timers arbeidsdag som ved siden av de 6 betalte arbeidstimer dessuten inneholder 6 ubetalte arbeidstimer. Arbeidslønnens form utsletter altså ethvert spor
av arbeidsdagens oppdeling i nødvendig arbeid og merarbeide, i betalt arbeide og ubetalt arbeide. Alt arbeide fremtrer som betalt arbeide. Ved hoveriarbeide er den livegnes
arbeide for seg selv adskilt på en håndgripelig, erkjennbar måte fra hans tvangsarbeide for godseieren. Ved slavearbeide synes selv den del av arbeidsdagen da slaven bare
erstatter verdien av sine egne livsmidler og altså i virkeligheten arbeider for seg selv, å være arbeide for hans
herre. Alt hans arbeide synes å være ubetalt arbeide. Ved
lønnsarbeide synes endog merarbeidet eller det ubetalte
arbeide å være betalt. I det ene tilfelle skjuler eiendomsforholdene at slaven arbeider for seg selv, i det annet tilfelle skjuler pengeforholdet at lønnsarbeideren
arbeider uten vederlag.

TIMELØNN
selv antar igjen en mangfoldighet av former,
hvilket imidlertid ikke fremgår av de sosialøkonomiske
lærebøker som i sin primitive interesse for stoffet unnlater enhver behandling av formforskjelligheter. En fremstilling av disse former hører imidlertid hjemme i læren
om lønnsarbeidet, altså ikke i dette verk. Allikevel vil
vi her ganske kort undersøke de to fremherskende former
for arbeidslønn.
Man vil huske at arbeidskraften alltid selges for bestemte tidsrom. Den form som arbeidskraftens dagsverdi, ukeverdi osv. umiddelbart antar, er som følge derav lønn for
bestemte tidsavsnitt, altså daglønn, ukelønn osv.
A~beidslønnen

Den pengesum 1) som arbeideren får for sitt dagsarbeide,
ukearbeide osv. er hans nominelle arbeidslønn beregnet på
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grunnlag av arbeidskraftens verdi. Det er imidlertid klart
at alt etter arbeidsdagens lengde, altså etter den mengde
arbeide han daglig yter, kan den samme daglønn, ukelønn
osv. svare til meget forskjellige priser for arbeidet, eller til meget forskjellige pengesummer for den samme
mengde arbeide. Ved timelønn må man derfor skjelne mellom arbeidslønnens totalbeløp, dvs. daglønnen, ukelønnen
osv. og arbeidets pris. Hvordan skal man nå finne denne
pris, dvs. en gitt arbeidsmengdes pengeverdi? Arbeidets
gjennomsnittelige pris finnes ved å dividere arbeidskraftens gjennomsnittelige dagsverdi med den gjennomsnittlige
arbeidsdags timetall. Er f.eks. arbeidskraftens dagsverdi
3 shilling, 6 arbeidstimers verdiprodukt, og arbeidsdagen
12 timer, så er en arbeidstimes pris 3 shilling/12 = 3
pence. Arbeidstimens gjennomsnittlige pris tjener som mål
for arbeidets pris.
Blir timelønnen bestemt på en slik måte at kapitalisten
ikke forplikter seg til å betale en bestemt daglønn eller
ukelønn, men bare å betale for de arbeidstimer han finner
fordelaktig å benytte arbeideren, så kan han la arbeidet
vare kortere tid enn opprinnelig var forutsatt, da timelønnen eller måleenheten for arbeidets pris ble fastsatt.
Da denne måleenhet er bestemt ved forholdet
Arbeidskraftens dagsverdi
arbeidsdagens timetall
taper den naturligvis enhver mening når arbeidsdagen ikke
inneholder et bestemt antall arbeidstimer. Sammenhengen
mellom det betalte og det ubetalte arbeide forsvinner. Kapitalisten kan nå tilvenne seg en _bestemt mengde merarbeide fra arbeideren uten å la ham selv beholde den arbeidstid som er nødvendig for hans eget underhold. Arbeidet taper enhver regelmessighet, og kapitalisten kan ganske vilkårlig og etter sin øyeblikkelige interesse la det forferdeligste overarbeide veksle med relativ eller fullstendig
arbeidsløshet. Han kan forlenge arbeidsdagen langt utover
den sedvanlige varighet uten å gi arbeideren noen erstatning, under påskudd av å betale arbeidets "normale pris".
Derfor utbrøt det i 1860 en velbegrunnet bevegelse blant
bygningsarbeiderne i London for å forhindre kapitalistene
fra å innføre timelønn av denne art. Loven om normalarbeidsdagen gjorde en ende på dette uvesen, men var naturligvis uten betydning for den arbeidsløshet som skyldes
maskineriets inntrengen, anvendelse av mindre kvalifisert
arbeidskraft og partielle eller alminnelige kriser.

STYKKLØNN ELLER AKKORDLØNN
Akkordlønn er ikke annet enn timelønn i ny skikkelse, ganske som timelønnen avledet av arbeidskraftens verdi eller
pris.
Ved første Øyekast ser det ut som om akkordlønnen er en
betaling for den bruksverdi arbeideren har fremstilt, for
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det arbeide som allerede er nedlagt i produktet, og ikke
en betaling for arbeidskraften, for levende arbeide. Det
ser ut som om prisen for dette arbeide ikke som ved timelønnen er bestemt ved brøken
arbeidskraftens dagsverdi
arbeidsdagens tim~tall
men derimot av produsentenes yteevne.
Allerede den kjennsgjerning at begge former for arbeidslønn anvendes ved siden av hverandre i de samme industrigrener burde være egnet til å svekke tilliten til at den
umiddelbare iaktagelse svarer til virkeligheten.
Det er i og for seg innlysende at arbeidslønnens vesen ikke påvirkes av at lønnen beregnes på forskjellig grunnlag,
selv om den ene beregningsmåte kan være gunstigere for den
kapitalistiske produksjons utvikling enn den annen.
La oss nærmere undersøke stykklønnens karakteristiske eiendommeligheter. Arbeidets kvalitet kontrolleres her ved arbeidets egne resultater, som må være av gjennomsnittlig
kvalitet hvis lønnen skal betales fullt ut. Akkordsystemet
gir derfor rikelig foranledning til lønnstrykk .og annet kapitalistisk snyteri.
StykklØnnen gir kapitalisten en ganske bestemt målestokk
for arbeidets intensitet. Bare den arbeidstid som frembringer en på forhånd bestemt og erfaringsmessig fastsatt mengde varer beregnes og betales som samfunnsmessig nødvendig
arbeidstid. I de større skredderier i London kalles derfor
et bestemt stykke arbeide, f.eks. en vest, for "en time",
"en halvtime" osv., idet en time er verdt 6 pence. På denne måten blir det fastslått hvor stort produkt en arbeidstime gjennomsnittlig skal gi. Ved nye moter, reparasjonsarbeider osv. oppstår det strid mellom arbeidskjøperne og
arbeiderne med hensyn til hvorvidt et bestemt stykke arbeide er lik en time osv. inntil erfaringen avgjør spørsmålet.
Et tilsvarende forhold hersker i Londons mØbelsnekkerier
og lignende bedrifter. Har arbeideren ikke den gjennomsnittlige yteevne, så han derfor ikke kan utføre et bestemt minimumsdagsverk, så blir han avskjediget. 2)
Arbeidets kvalitet og intensitet kontrolleres her ved hjelp
av den form hvori arbeidslønnen selv utbetales, og oppsyn
med arbeidet blir derfor for en stor del overflødig.
Når stykklønnen engang er fastsatt, er det naturligvis i
arbeidernes egen interesse å anspenne sin arbeidskraft så
langt som mulig, hvilket gjør det lettere for kapitalisten
å Øke arbeidets normale intensitet. 3) Det er også i arbeiderens personlige interesse å forlenge arbeidsdagen, da
hans daglønn og ukelønn derved stiger. 4) Derpå melder den
samme reaksjonen seg som vi allerede har skildret for timelønnens vedkommende, helt bortsett fra at ar0eidets pris
i virkeligheten faller når arbeidsdagen forlenges selv om
stykklønnen forblir uforandret.
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Ved timelønn betales i alminnelighet samme arbeidslønn
for samme slags arbeide, ved akkord derimot måles visstnok
arbeidstidens pris ved en bestemt mengde produkter, men
da den ene arbeider fremstiller færre produkter i løpet
av et bestemt tidsrom enn gjennomsnittet, den annen en
gjennomsnittlig mengde, den tredje mer enn gjennomsnittet,
varierer arbeidslønnen med de forskjellige arbeideres yteevne. Det blir altså stor forskjell mellom de enkelte arbeideres virkelige inntekter alt etter dyktighet, energi,
kraft og utholdenhet. Dette endrer naturligvis intet i det
herskende forhold mellom kapital og lønnsarbeide. For det
første utlignes de individuelle forskjelligheter for verkstedet som helhet, slik at det i løpet av en bestemt arbeidstid alltid fremstilles en gjennomsnittlig mengde produkter, mens den totallønn som betales, alltid vil svare
omtrent til gjennomsnittslønnen i den industrigren det
dreier seg om. For det annet blir forholdet mellom arbeidslønn og merverdi uforandret, da den enkelte arbeiders individuelle lønn svarer til den mengde merverdi som han individuelt leverer. Men det større spillerom som stykklønnen gir den enkelte arbeider, har på den ene side en tendens til å utvikle hans individualitet, og dermed -0gså
hans frihetsfølelse, selvstendighet og selvkontroll, på
den annen side utvikles også den innbyrdes konkurranse
mellom arbeiderne. Stykklønnen har derfor en tendens til
å heve enkelte dyktige arbeideres lønn over gjennomsnittet,
samtidig som den senker den gjennomsnittlige lønn. Men når
en bestemt stykklønn har festnet seg gjennom lang tids
sedvane, og der et forbundet med særlige vanskeligheter å
senke den, hender det også at arbeidskjøperen ved maktspråk forandrer stykklønnen til timelønn.
Av den fremstilling som hittil er gitt, fremgår det at
stykklønnen er den form for arDeidslønn som svarer best
til den kapitalistiske produksjonsmåte. Uaktet den på ingen måte er ny - den omtales offisielt ved siden av timelønnen blandt annet i de franske og engelske arbeiderlover i det 14. århundre - får den dog først større betydning under den egentlige manufakturperiode. I storindustriens "Sturm- und Drang"-periode, særlig fra 1797 til
1815, brukes stykklønnen som et middel til å forlenge arbeidsdagen og nedsette arbeidslønnen.
I de verksteder som underlegges fabrikkloven, blir akkordlønn den alminnelige regel, fordi kapitalisten ikke kan
utvide arbeidsdagen på annen måte enn ved å øke arbeidets
intensitet. 5)
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Kampen for fastlønn i
Norge

Kampen mot akkordsystemet har pågått i Norge minst 120 år,
til tider med langt større styrke enn idag. Kampen har foregått like lenge som akkordarbeidets helseskadelige virkninger har vært kjent.
Sosiologen Eilert Sundt som besøkte Røros kobberverk i 1851
har beskrevet akkordsystemets virkninger på gruvearbeiderne. 6) Akkordarbeid hadde forekommet ca 20 år på Røros da
Sundt kom dit, og verksledelsen kunne "glede seg over en
betydelig Økning i arbeidsintensiteten ... oppnådd gjennom
en utvidet bruk av akkordsystemet".7) "At arbeiderne anstrenger seg mer nå (1851) enn i 1830 er rimelig da nettopp
kort etter 1830 det mest ansporende lønningsprinsipp, akkordprinsippet, er innført ved gruvene", skriver Eilert
Sundt, som fant at hver mann utførte ca 30% mer arbeid i
1846 enn i 1820. Men den Økte anstrengelsen i arbeidet hadde også et annet resultat. Selv om "verket ga arbeiderne
anledning til fordelaktig erverv", så skjedde det, slik
arbeiderne selv uttrykker det:"på helbredens bekostning,
at om vi tjener mer enn våre fedre, så bukker vi også tidligere under enn disse".
Gruveledelsen selv regnet med at "de.vt økte. døde..tiqhe.te.vt"
)/
ville vedvare under "det langt hårdere arbeid som~nå finner sted".8) Påvisningen av at akkordarbeid forkorter livet på arbeiderne skriver seg således fra 1850. Hvilken
praktisk betydning denne erkjennelsen har fått i de 120
årene som er gått demonstreres best ved den streiken gruvearbeiderne i Kiruna måtte gjennomføre i nærmere 2 måneder for å bli hørt bl.a. i kravet om avskaffelse av akkordarbeid.9)
Statsmakten valgte også tidlig side i kampen mellom de konsekvente arbeiderne som krevde at akkordarbeid skulle forbys, og industrilederne som Ønsket at det profittfremmende
lønnssystemet skulle beholdes. Allerede i 1886 uttalte den
Skandinaviske arbeiderkongressen i Gøteborg at akkordarbeid
skulle avskaffes, og Det norske arbeidermøte vedtok i 1891:
"IØvrigt uttaler møtet seg for opphevelse av alt akkordarbeid og innførelse av timelønn". Arbeidsmandsforbundet
krevde samtidig overfor regjeringen at fast minstelønn
skulle innføres, og forbundet hadde i begrunnelsen for kravet påvist hvordan de sterkeste blandt arbeiderne måtte
sprenge de eldre og svakere i faget for å tjene mest mulig
i akkordene.
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Regjeringen svarte imidlertid (St. meld. nr 17,1897) at
minstelønn i akkord "ikke var forenlig med akkordsystemets
prinsipper", og regjeringen mente at "flertallet av arbeiderne foretrakk akkord". Regjeringen hadde således ingen
innvendinger mot at det var "forenlig med akkordsystemets
prinsipper" å forkorte livet til arbeiderne, regjeringen
gikk ut fra at "flertallet av arbeiderne foretrakk" å bukke under litt tidligere, for å bruke arbeidernes egen formulering. Tidlig, for over 70 år siden, pekte den organiserte arbeiderbevegelsen på hvordan akkordsystemet virket
splittende og demoraliserende, og hvordan det drev opp tempoet, og det var like vanlig dengang som nå at akkordene
ble satt ned såsnart det var oppnådd en god daglønn.
Røros kobberverk som rundt 1850 hadde kalkulert med Økt
dødelighet p.g.a. akkordarbeid, imøtekom for første gang i
Norge arbeidernes krav om minstelønn i akkord. Det var i
1899. Som første forbund fikk Jern og Metall garantert
minstelønn i 1907. Siden den tid har arbeiderne ikke fått
gjennom noen vesentlige krav om endring av lønningsmetodene, og garantert minstelønn i akkord har ikke redusert de
skadevirkninger akkordsystemet har for arbeiderne, og som
ble konstatert allerede i 1850.
Det er arbeidskjøperne som har hatt initiativet når det
gjelder utformingen av lønnssystemene. Det er pønsket ut
nye metoder som skal være enda mer "effektive", dvs. de
skal kunne presse arbeiderne til å yte enda litt mer. Det
er forsåvidt ikke noe nytt at lønnssystemer blir brukt som
et middel for å oppnå Økt innsats, slik som ved Samarbeidsprosjektet.lo) Ved innføring av gruppeakkorder er arbeiderne blitt avhengige av hverandre og begynt å stille forventninger til hverandre. Den ene arbeideren overvåker den andre
ingen kan lenger føle seg trygg og ta 5-minutter, det er
"illojalt" og går ut over akkorden og de andre. At resultatet blir stressede, pressede, undertrykte og overarbeidete
arbeidere er åpenbart.
Det er vanskelig å få oppgave over hvor utbredt akkordarbeid er i Norge idag. I de aller fleste industrigrener er
det den vanligste avlønningsformen. Det er neppe mye galt
å anta at 300 000 arbeidere står i arbeid med hel eller
delvis akkordbetaling. I Sverige har 65-70% av industriarbeideren akkord, mens mindre enn 1% av funksjonærene i industrien har akkordlønn.
Det er ingen enstemmighet blant arbeiderne om at stykkbetalingen skal avskaffes. Mer enn noengang tidligere opplever arbeiderne kravet om høyt konsum.11) Forbrukerplikt,
konkurransementalitet og "gjenstands-status", alt er rettet
mot at det arbeideren tjener skal forbrukes, det han produserer skal selges og kjøpes av arbeideren selv. Resultatet er konstant pengeknapphet. Arbeideren bruker alt han
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tjener, ofte før lønna er utbetalt. Banker gir lån og forskudd, avbetalingskontraktene Øker.12) På denne bakgrunn
er det ikke underlig at arbeiderne forsøker å rive med seg
hvert øre sålenge de er arbeidsføre og fysisk sterke. Akkordarbeid gir muligheter for noe større fortjeneste enn
den faste timelønna som arbeidskjøperne stiller opp som alternativ, den garanterte minstelønn. I de årene arbeiderne har helse kan derfor akkordlønn gi noen ti-Ører mer i
timen, men utlignet over 40-50 år så taper arbeiderne også penger på akkordprinsippet. I 10-15 år klarer han harde
akkorder, de neste 10 år klarer han dem med nød, og i de
siste 20 år er han utslitt og må ta dårlig betalt akkord
eller timelønnsarbeid.
Bedriftsledelsen har i praksis det avgjørende ord ved fastsettelsen av akkordene, og hvor mange arbeidere har ikke
opplevd å få akkordene nedsatt såsnart lønna har gått opp?
Akkordene er derfor bare proforma, det er gulerøtter som
henger foran nesa på arbeideren for å få ham til å slite
hardere. Dette har mange arbeidere gjennom tidene vært klar
over, og de har også kjent til den diskrimineringen som
ligger i at funksjonærer og ledelse aldri har tillatt slik
lokkemat for sitt eget vedkommende. Akkordarbeideren vet
også hvilke fordeler fastlønnssystemet har ved sykdom, når
de er indisponerte, ved toalett besøk, når de har noe presserende og privat å utføre i arbeidstida osv. De har merket
det på lønningsposen hver gang de har gjort noe annet enn
å slite med det arbeidet de har solgt sin arbeidskraft for
å utføre.
Arbeidernes krav om fastlønn er blitt fremsatt med fornyet
styrke i det siste året, og erfaringene viser at arbeiderne
må ta kampen opp på egen hånd, uavhengig av ledelsen i fagorganisasjonen og LO dersom kravene skal bli hørt. LO stiller ikke krav om at akkordlønnssystemet skal avskaffes. I
siste tariffavtale er tvertimot tatt med en detaljert redegjørelse for hvordan akkordavtaler skal utformes. Kirunastreiken, som foregikk i en sosialdemokratisk statsbedrift,
er det beste eksempel på at arbeidernes samlede aksjoner
kan lykkes. I kjølvannet til denne streiken flyter det smuler også til andre arbeidere, og ved f.eks. Akers mek. verksted har arbeiderne forhandlet seg fram til forsøk med innføring av fastlønn, eller "tillitslønn".
Men like viktig som det er å kjempe for denne reformen, like
viktig er det å innse at utbyttingen ikke forsvinner ved
overgangen fra akkordlønn til månedslønn. Arbeideren forblir under kapitalismen lønnsarbeider som selger sin arbeidskraft for å tjene de pengene som er nødvendig for at
han og alle dem som ikke står i produktivt arbeid skal fortære det han produserer. Han er fortsatt en slave under
produksjonen og av produktene sålenge han selv ikke har kontroll over produksjonsapparatet. Sålenge kapitalismens indre
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lover blir til ytre tvangslover likeoverfor bedriftslederen, vil kravet om profittmaksimering bestemme ikke bare
arbeiderens arbeidssituasjon, men hele hans livssituasjon.
Fastlønnssystemet vil bare gjøre endel av utbyttingen mer
human. Arbeidernes krav om overgang fra akkord til fastlønn
er et rimelig krav, men oppfyllelsen av det skaper ikke
rettferdighet, bare avskaffelsen av utbyttingen under kapitalismen er rettferdig.
AKKORDLØNN - HELSE
Akkordsystemets hensikt er å fiksere arbeiderens oppmerksomhet mot størst mulig produksjon. Hvilke resultater dette
kan få for arbeideren helse ble åpent erkjent på Røros i
midten av forrige århundre. Det er imidlertid de siste 120
år publisert svært få rapporter som har forsøkt å finne
sammenhengen mellom akkordarbeid og helse.
Jeg kjenner
ikke undersøkelser som hverken bekrefter eller avkrefter
det som ble påvist i 1851 og beskrevet av Eilert Sundt: at
dødeligheten steg etter at akkordarbeid var innført.
Sålenge arbeidsmedisinen ikke har interessert seg for sammenhengen finnes ikke ~tati~ti~k dekning for påstanden om
at akkordarbeid Øker sannsynligheten for skader under arbeid og sliter arbeiderne raskere ut. Og i vårt samfunn
teller statistikerens tall mer enn arbeiderens beskrivelse
og erfaring fra hvordan det oppfattes dag ut og dag inn å
måtte oppfylle akkordkravene som aldri reduseres. De som
tviler på at akkordarbeid virker mer stressende, er en større psykisk påkjenning, fører lettere til at arbeideren tar
sjanser osv., enn under arbeid med fast garantert lønn, kan
spørre den første akkordarbeider de treffer.
Hvis en arbeider når han går på jobben vet at han er nødt
til å arbeide i et bestemt og 'stadig høyere tempo for å
greie en bestemt lønn uansett om han er dårlig opplagt, er
syk, har feber osv., og hvis dette gjentar seg daglig år
etter år, vil ikke dette være en belastning på nervesystemet? Hvis en arbeider i et risikofylt arbeid vet at han kan
tjene litt mer hvis han konsentrerer seg bare om produksjonen~ vil ikke det kunne føre til at han tar sjanser, at han
ikke er så oppmerks-om på de farer for liv og helse som arbeidet fører med seg? Svarene på disse spørsmålene finnes
ikke i tilgjengelig forskningsstatistikk. Men den som våger å spørre får entydige svar fra akkordarbeiderne.
Arnulf Kolstad
NOTER

1) Det forutsettes at pengeverdien selv forblir uforandret.
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2) Det vanlige idag er at arbeidere som p.g.a. alder eller
fysisk svakhet (erhvervet f.eks. ved arbeidsulykke eller helseskadelig arbeide), ikke "klarer akkorden, får
dårlig betalt fastlønnsarbeid. (A.K.)
3) Dette naturlige resultat skjerpes ofte ved kunstige midler. I London anses det f.eks. å være tillatelig "at kapitalisten utvelger en mann med overlegen fysisk kraft
og ferdighet til leder for et antall arbeidere. Han betales kvartalsvis eller i andre terminer en tilleggslønn på betingelse av at han gjør alt hva han kan for
å anspore sine medarbeidere som bare får alminnelig
lønn, til den ytterste arbeidsydelse ... Dette forklarer
tilstrekkelig kapitalistenes klage over at fagforeningene lammer energi, virksomhet og overlegen dyktighet,
og gjør alle kommentarer overflødige" (Dunning: "Tnade

Unlon6 and Stnlke6".)
4)

"Alle som arbeider på akkord ... drar fordel av at de
lovlige grenser for arbeidsdagen overskrides. Det viser
seg at de kvinnelige vevere i ganske særlig grad er villige til å arbeide overtid"."Dette akkordsystemet som er
så fordelaktig for kapitalistene, har som sitt direkte
formål å oppmuntre de unge pottemakere til hensynsløst
overtidsarbeide de 4 eller 5 år de får akkordbetaling,
men til meget lave satser. Dette er en av årsakene til
pottemakernes fysiske degenerasjon."

5) "4/5 av alle arbeidere i fabrikkene arbeider sannsynligvis på stykklønn." ("Repont6 etc.. Apnll 1858".)
6) Eilert Sundt:"Om Røno6 og Omegn" Rel6ebenetnlng.Tr.h.1858
7) Sitert etter Kåre Odlaug: "Non6k Anbeld6mand66onbund
gjennom 60 d~", Tiden, Oslo 1955.
8) Fra Røros er også ll6lta6jon66y6temet kjent. Det gikk
ut på at de forskjellige jobbene ble auksjonert bort
hver 3. måned. Den arbeideren som tilbØd seg å ta en
jobb for minst betaling, fikk den. Han hadde også rett
til å plukke seg ut en "arbeidskamerat".
9) Se dokumentet fra Kiruna-streiken i dette nummeret.
lO)Se Arnulf Kolstad: "Samanbeld6pho6jektet LO/NAF",Kontrast nr 4&5 1970, Pax,Oslo, s.10.
ll)Rune Skarstein har i vandøgen nr 1,70 beskrevet de indre
motsetningene i kapitalismen som fører til at massene
må gis større konsumkraft.
12)Skarstein har beregnet at den ~jennomsnittelige avbetalingsgjeld pr.husstand i 1968 var ca 2200 kr.
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DE FATTIGE OG
ARBEIDERARISTOKRATIET

BEVISSTHETEN OM VEN ØKONOMISKE/MATERIELLE
AVGRUNNEN SOM SKILLER ARBEIVERNE I VE INVUSTRIALISERTE LANV FRA ARBEIVERNE I VE OMRAVER AV VERVEN VER BEFOLKNINGEN ER UTSULTET OG UNVERERNÆRT REISER FLERE SPØRSMAL:
Skal ikke ahbeldehne l de -0åkalte "hike"
land gl avkall på yttehllgehe matehlell
vek-Ot 6oh å vl-0e -0olldahltet med de 6attlge og ut-Oultete ?
Bllh ikke ahbeldehne l de håvahephodu-0ehende landene utbyttet av ahbeldehne l
den lndu-0thlall-0ehte kapltall-0tl-0ke heg~~
anen ?
Eh ikke ahbeldehne l de lndu-Othlall-Oehte
land, 6.ek-0. l Nohge, en ovehkla-0-0e l vehden-0måle-0tokk, et ahbeldehahl-Otokhatl -0om
meh og meh llkneh bohgeh-0kapet l khav og
levemåte ?
ARTIKLENE SOM FØLGER GIR VELVIS SVAR PA
SPØRSMALENE: CHARLES BETTELHEIM KLARLEGGER
VE GRUNNLEGGENVE MOTSETNINGENE I KAPITALISMEN SOM VERVENSSYSTEM, MARTIN NICOLAUS OG
ERIC HOBSBAWM VISKUTERER MED UTGANGSPUNKT
I ENGELS OG LENIN SÆRTREKK VEV ARBEIDERARISTOKRATIET. UTVRAGENE FRA GOLVTHORPES EMPIRISKE STUVIE "MOTBEVISER" PASTANDEN OM
AT ARBEIVERKLASSEN I OVERFLOVSSAMFUNNET
BORGERLIGGJØRES AVSNITTET AVSLUTTES MED
EN KOMMENTAR TI~PASSET FORHOLVENE I NORGE.
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CHARLES BETTELHEIM:

Økonomiske ulikheter
mellom nasjonene og
internasjonal solidaritet

Tesen om solidaritet mellom de arbeidende folkene i alle
land blir av og til imøtegått med ideen om at det fins en
dyp interessedivergens mellom arbeiderne i de forskjellige
land. For dem som har dette synet, har den påståtte divergensen sin rot i noen lands (kalt "rike") utbytting av
andre land (kalt "fattige"). Den utbyttingen en her forestiller seg, er ikke - i det minste ikke prinsipielt imperialistisk utbytting,l men sies å fØlge direkte av
bytteforholdene som råder på det kapitalistiske marked.
Det påstås at den stammer fra et "ulikt bytteforhold" som
igjen hovedsakelig skyldes ulikheten i lønninge~ mellom
landene. Vi blir fortalt at et slikt "ulikt bytteforhold"
innebærer at arbeiderne i de "rike" land utbytter arbeiderne i de "fattige". Hvis det var slik, ville det være
nødvendig å oppgi tesen om internasjonal arbeidersolidaritet; arbeiderne i land med høye lønninger ville ikke bare
være passive "priviligerte" i en Økonomisk situasjon som
ikke avhenger av dem selv: de ville "medvirke aktivt" til
denne situasjonen. Og mer enn det: Hver gang disse arbeiderne lykkes i å oppnå lønnsøkninger, vil de øke utbyttingen av de fattige landene.
Denne oppfatningen forutsetter at lønningene spiller den
priviligerte rollen som en "uavhengig variabel" som er i
stand til å bestemme prisnivå og -struktur. En slik antagelse er helt vilkårlig. Men det er fare for at den lett
kan bli godtatt fordi den drar fordel av en viss "sunn fornuft", det vil si enkelte "direkte bevis". Disse "direkte
bevis" er i virkeligheten av den typen som vitenskapelig
erkjennelse alltid må stille spørsmålstegn ved. I dette
tilfelle er de "bevisene" det henvises til, de samme som
tilhengerne av reaksjonære økonomiske oppfatninger henvis-
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er til når de anklager arbeiderne for å være ansvarlige
for prisøkning, inflasjon, osv., på grunn av "overdrevne"
lønnskrav. Ingen av disse påstander eller antagelser er
godt underbygget; liksom andre priser er lønninger priser - prisen på arbeidskraft - og utøver ingen "priviligert"
innflytelse på det generelle prisnivået. Unntatt når en
valuta devalueres, fører ikke lønnsøkninger til prisøkninger, men til reduksjon av profittene; og devaluering
"bestemmes" ikke av lønnsøkninger. Ethvert resonnement
som gir en "priviligert" rolle til lønningenes innflytelse på prisene, utstyrer seg vanligvis ~ p~io~i med "beviset" i form av en antagelse som i virkeligheten ikke er
bevist. Og denne konklusjonen har form av en forutsetning.

HVA ER OPPRINNELSEN TIL VE INTERNASJONALE LØNNSULIKHETER?
Dersom vi skal forstå virkningen av de internasjonale lønnsulikheter, må vi først finne årsakene til dem. Teori og
konkret analyse viser at de har sine røtter i ulik utvikling av den kapitalistiske produksjonen i de forskjellige
land og i virkningene som denne ulikheten i utvikling har
på arbeidets intensitet og produktivitet. Generelt sagt
Øker disse effektene med utviklingen av de kapitalistiske
produksjonsforholdene. Følgen er at i hvert enkelt land
som engasjerer seg i en bestemt produksjonsgren, vil en
forskjellig mengde av det samme produktet bli produsert
med samme arbeidsmengde målt i tid. Men på verdensmarkedet blir disse varene solgt til sarmne pris, "verdensprisen"; og på den måten produserer arbeiderne i de høyere
utviklete kapitalistiske landene mer verdi - uttrykt i
penger - enn arbeiderne i de mindre utviklete kapitalistiske landene i samme tidsrom.
Denne forskjellen i sarmnenlignbar produktivitet uttrykt i
penger medfører en rekke konsekvenser, såvel for det nasjonale pris- og lønnsnivået som for vilkårene for internasjonal spesialisering i kapitalismen.
Et spesielt viktig punkt er her: Nominelle lønninger - og
enda mer de reelle lønninger - varierer langt ifra i samme forhold som de internasjonale forskjellene i produktivitet. (Tilgjengelig statistikk viser at i ekstreme tilfeller er forholdet mellom produktet, målt i penger, av en
arbeidstime utført av arbeiderne i de fremskredne kapitalistiske landene og en arbeidstime utført av arbeiderne i
landene hvor kapitalismen er mindre utviklet, i størrelsesorden førti til en. Statistikken viser også at den
gjennomsnittlige nominelle nasjonale arbeidslønnen i de
høyere utviklete kapitalistiske landene synes å være tjue
til tredve ganger så stor som i de mindre utvikl e te landene .) Av dette følger det faktum - tilsynelat e nde "para-
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doksalt", men i virkeligheten nødvendig (dvs. som resultat av lovmessigheten i den kapitalistiske produksjonsmåten) - at . ubiftting~g~aden2 er mye høyere i de fremskredne kapitalistiske landene enn i de underutviklete.
Å si at utbyttingsgraden er høyere i

de langt fremskredne
kapitalistiske landene enn i de mindre fremskredne, innebærer ikke at arbeidernes kon~umniv& er lavere i de "rike"
landene (som vi vet, er akkurat det motsatte tilfelle).
Det vil heller si at lønningene i de fremskredne kapitalistiske landene er ~elativt lavere i sammenlikning med
produktiviteten uttrykt i penger. Det er nettopp fordi
verdien av produksjonen pr. arbeider er lav i de mindre
utviklete land at utbyttingsgraden gjennomsnittlig er relativt lavere der, til tross for de elendige lønningene
som betales i disse landene.

Siden forskjellen i produktivitet, uttrykt i penger, er
grunnen til forskjeller i pris- og lønnsnivå mellom ulike
land, blir de høyere lønningene i de mer fremskredne kapitalistiske land på ingen måte oppnådd på bekostning av
arbeidslønningene i de mindre fremskredne land: Vi~~e løn-

ningene

e~

ledd i et

~if~tem

av

p~i~e~ ~om

de ikke

6a~t-

~ ette~.

En praktisk følge av det foregående er at når arbeiderne
i et kapitalistisk land med høyt utviklete produktivkrefter ikke oppnår lønnsøkninger, så resulterer ikke dette i
forbedring av levevilkårene til arbeiderne i de fattige
land, men i større profitt for kapitalistene i de rike,
og på den måten i en ak~elle~a~jon av den ulike utviklingen. På den annen side: lønnsøkninger som oppnås av arbeiderne i de mer industrialiserte land, kan gjøre industrien
i de mindre utviklete "konkurransedyktig", og på den måten
skape bedre betingelser også for den Økonomiske klassekampen til arbeiderne i disse landene.

VEN GRUNNLEGGENDE KJENSGJERNING: ULIK UTVIKLING AV VE KAPITALISTISKE PRODUKTIVKREFTENE OG "BLOKKERING" AV UTVIKLINGEN I VE BEHERSKEDE OG AVHENGIGE LANDENE.
Det er altså produktivkreftenes ulike utviklingsgrad i en
verden dominert av kapitalistiske produksjonsforhold som
er den grunnleggende kjensgjerning som forklarer de internasjonale lønnsulikheter. Det er dette som manifesterer
seg som "ulikt bytteforhold". Dette er grunnlaget for den
imperialistiske utbyttingen (som i sin tur utdyper skillet
i utvikling enda mer). Dette er det som i siste instans og
fremfor alt tilkjennegir seg i form av en "blokkering" av
produktivkreftene i de mindre utviklete kapitalistiske
landene.
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Denne "blokkeringen" er ikke ,no.-- annet enn ekspanderende
reproduksjon av de eksisterende ;t>konomiske ulikhetene.
Den er en av hovedeffektene av at den kapitali~tiske produksjonen behersker verden. Den viser at de, ~l<:b1.::e rikdom
i de mer utviklete kapitalistiske landene er basert mindre på utbyttingen av de underutviklete - noe som ville
innebære disses utvikling - enn på å holde uutv~klet de
enorme rikdommer (i form av folk og land) som finnes i de
såkalte "fattige" landene.3

HVA ER VEN GRUNNLEGGENVE MOTSETNINGEN I SAMFUNNET?
Siden det er umulig å snakke om at arbeiderne i de "rike"
land utbytter arbeiderne i de "fattige" land, må det erkjennes at det ikke eksisterer noen grunnleggende interessemotsetning mellom dem. Det fins tvert om objektive
solidaritetsbånd mellom dem, siden de alle direkte eller
indirekte er utsatt for kapitalistisk utbytting eller er
truet av den.
Siden de produktive lønnsarbeiderne er utsatt for kapitalistisk herredømme og utbytting, er de alle i samme båt,
uansett 1Ønn4 - arbeidet deres er fremdeles kilden til
kapitalistklassens berikelse: Kapitalistklassen alene kontrollerer produksjonsmidlene og bestemmer hvordan de skal
brukes. Stilt overfor dette herredømmet, er disse arbeiderne også solidariske med folkene som er utsatt for imperialistisk utbytting i de avhengige landene.
I siste instans er den grunnleggende sosiale motsetningen
den som stiller arbeiderne i alle land opp mot herskerog utbytterklassen som berøver dem kontrollen over deres
produksjonsmidler og resultatene av deres arbeid. Sammenliknet med denne motsetningen har de spesielle eller "nasjonale" interessene, som kan sette enkelte arbeidere opp
mot andre, bare sammenheng med sekundære motsetninger.
Riktignok blir disse motsetningene brukt av den herskende
klassen for å opprettholde herredømmet. Nettopp derfor er
det nødvendig stadig å ha i tankene hva den g~unnleggende
motsetningen i samfunnet består i.
En påminnelse om den objektive solidariteten mell ~ arbeiderne er spesieit nødvend1g i dag, for mer enn noen Jang er
folkene i alle land utlevert til nasjonale og inte. 1asjonale kriser, innbefattet kriger - det naturlige resultat
av de kapitalistiske produksjonsforholdene.
Kriger, som imperialismen prøver å opprettholde verdensherredømmet med, blir det stadig flere av over hele verden, enten i åpen form - som i Vietnam eller Midt-Østen -
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eller i form av borgerkriger og geriljakrig i forskjellige
land i Asia og Latin-Amerika. De koster mer og mer - i
menneskeliv, lidels~r og militærutgifter. De får alle
verdens folk til å <nnse stadig mer tydelig hvor nødvendig
det er for dem å ut1ikle aktiv solidaritet for å kunne
gjøre ende på det imperialistiske herredømmet. Imperialismen fordømmer det store flertallet av menneskeheten til
elendighet og gavner bare en ørliten minoritet, mens den
berøver hele verden det veldige bidraget til Økning av
produksjonen som ville bli muliggjort ved en sosialistisk
utvikling av produktivkreftene.
Oversatt av Yngve Lintaft

NOTER

1)

Uttrykket "imperialistisk utbytting" beskriver resultatet av de Økonomiske forhold mellom de store industri- og finansmaktene (imperialistmaktene) og de
landene de dominerer politisk og Økonomisk, så langt
disse forholdene muliggjør utbytting av arbeiderne i
de dominerte land ved hjelp av investering av fremmed
kapital i disse landene.

2)

Den produserte verdi som overskrider lønningene, danner merverdien. Merverdien fordeles i form av industriell og kommersiell profitt, rente, jordrente,
rente på bygninger og anlegg og skatter betalt av foretakene. Forholdet mellom massen av merverdi og massen
av lønninger danner "utbyttingsgraden" eller merverdiraten.

Redal<--6 jo rtert-6 anmeJr.k.rtirtg: Marx brukte som oftest begrepet "merverdirate" for forholdet mellom "merarbeid" og
"nødvendig arbeid", (m:v). Han la imidlertid til: "Merverdiraten er ... det eksakte uttrykk for kapitalens
utbyttingsgrad av arbeidskraften eller kapitalistens
utbyttingsgrad av arbeideren." Her er det imidlertid
vesentlig å være klar over at me.1r.ve.1r.d.<..1r.aten .<.l<-~e -6ie.1r.
noe om dert ab-6olutte -6tø.1r..1r.el-6en av utbyttingen, noe
Bettelheim later til å ville overse. Om dette skrev
Marx i en fotnote i Das Kapital: "Selv om merverdiraten er et eksakt uttrykk for utbyttingsgraden av
arbeidskraften, så er den ikke noe uttrykk for den absolutte størrelsen av utbyttingen. For eksempel når
det nødvendige arbeidet er lik 5 timer og merarbeidet
er lik 5 timer, er utbyttingsgraden lik 100 %. Størrelsen av utbyttingen er her målt ved 5 timer. Er derimot det nødvendige arbeidet lik 6 timer og merarbeidet
lik 6 timer, så blir utbyttingsgraden på 100 % ufora
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andret, men størrelsen av utbyttingen vokser med 20%,
fra 5 til 6 timer."
Dette er et moment som en vel ikke bør overse når en i
analysen av forholdet mellom arbeiderne i de "fattige"
og de "rike" land trekker inn forskjellen i arbeidsproduktivitet og "utbyttingsgrad" mellom disse landene.
Et annet moment i denne sammenheng er at store folkemasser i de "fattige" land ikke er trukket inn i noen
form for kapitalistisk produksjon. Selv om disse folkene lever under eksistensminimum, kan en ikke si at de
er offer for noen "utbyttingsgrad". (Begge sitater av
Marx er fra: VAS KAPITAL, Band 1, Berlin (Øst), 1969,
s.232; 7.kap: "Die Rate des Mehrverts".
3)

~

4)

Konsekvensene'av dette kan ikke behandles her. Noen av
dem er følgende: De strøk av verden hvor akkumulasjon
og investering er konsentrert, er ikke lavtlønnslandene, men "hØy"-lØnnslandene. Størstedelen av profitten som oppnås gjennom imperialistisk investering i de
"fattige" land, blir ikke reinvestert på stedet, men
"repatriert" og investert i de "rikeste" landene (noe
som forverrer enda mer ulikheten i utvikling). La meg
legge til at uttrykket "blokkering", som jeg har brukt
i denne passasjen, er rent deskriptivt. Som jeg har
prøvd å vise i "Teoretiske observasjoner", utgitt i
A.Emmanuels bok L'E~hange Inegal, referer dette uttrykket seg til en kjensgjerning som er mye mer kompleks:
en "utvikling av avhengighet" som fremfor alt tenderer mot å gjøre de dominerte landene til leverandører
av billige råstoffer.
De påståtte "høye" lønningene til arbeiderne i d~
fremskredne kapitalistiske landene er i virkeligheten
svært dyrt kjøpte. Opp mot dem må vi stille Økende
hastighet og intensitet i arbeidet, en stadig større
grad av fysisk og psykisk utmatting, en streng arbeidsdisiplin, stadige trusler om oppsigelser for det
minste feilgrep, oppsigelser av eldre arbeidere, et
liv gjort vanskelig og usunt av transport- og boligproblemer, og alle "plagene" som fØlger kapitalistisk
industriell utvikling.
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ERIC HOBSBAWM:

Lenin og
"arbeideraristokratiet"

Dette emnet kan passende behandles av en britisk marxist
siden Lenin klart har avledet begrepet "arbeideraristokrati"
fra den britiske kapitalisme i det nittende århundre. Hans
konkrete referanser til teorien om "arbeideraristokratiet"
som et eget lag i arbeiderklassen, er utelukkende hentet
fra England (skjønt han i sine studienotater om imperialismen også bemerker lignende fenomen i de "hvite" deler av
det britiske kolonirike). Selve betegnelsen skriver seg med
temmelig stor sikkerhet fra en artikkel Engels skrev i 1885
- og som ble trykt på nytt i innledningen til 1892-utgaven
av The Condition 06 the Wo~king Cla~~ in England in I844 hvor han omtaler de engelske fagforeningene som "et aristokrati innen arbeiderklassen".
Det angjeldende uttrykk kan kanskje tilskrives Engels, men
begrepet var velkjent i den engelske politiske og sosiale
debatt, spesielt i 1880-årene. Det var alminnelig akseptert
i England i denne perioden at arbeiderklassen inneholdt et
bedrestilt lag - en minoritet, men likevel tallmessig stor som vanligvis ble identifisert med the a~ti~an~, dvs. industriarbeidere som enten var håndverkere eller som var spesielt dyktige. Mer spesielt ble disse bedrestilte identifisert med de som var organisert i fagforeninger og andre arbeiderklasseorganisasjoner. Uttrykket ble også benyttet på
denne måten av utenlandske observatører, se f.eks. SchulzeGaevernits 1), som Lenin bifallende siterer på dette punkt
i det berømte åttende kapitel i Impe~iali~men. Denne konvensjonelle identifikasjon var ikke fullstendig holdbar,
men i likhet med de alminnelig forekommende formuleringer
om et øvre lag i arbeiderklassen, reflekterte den en klar
sosial realitet. Hverken Marx, Engels eller Lenin "oppfant"
et a rbeideraristokr a ti. Det eksisterte bare altfor synlig
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i England i den andre halvdel av det nittende århundre.
Videre: Hvis det eksisterte noe · annet sted, så var det opplagt mye mindre synlig eller mye mindre betydningsfullt.
Lenin antok at det ikke eksisterte noe annet sted før den
imperialistiske epoke.
Det nye i Engels' argument lå et annet sted. Han hevdet at
dette arbeideraristokrati var blitt muliggjort av Englands
industrielle verdensmonopol, og at det derfor ville forsvinne elle smelte mer sammen med resten av proletariatet når
dette monopol brøt sammen. Lenin fulgte Engels på dette
punkt, og i årene umiddelbart før 1914 da den britiske arbeiderbevegelse ble radikalisert, tenderte han sterkt i retning av å understreke den andre halvpart av Engels' argument. Se f.eks. Hans artikler "English Debates on a Liberal
Workers' Policy" (1912), "The British Labor Movement" (1912)
og "In England, the Pitiful Results of Opportunism" (1913).
Mens Lenin ikke tvilte et Øyeblikk på at arbeideraristokratiet utgjorde grunnlaget for opportunismen og de liberale
strømninger innen arbeiderbevegelsen, så syntes det som om
han på dette tidspunkt ikke la noen særlig vekt på de internasjonale aspektene ved argumentet. Han brukte det f.eks.
tilsynelatende ikke i sin analyse av revisjonismens sosiale
røtter. (Se "Marxism and Revisionism" 1908 og "Differences
in the European Labor Movement" 1910). Her argumenterte han
snarere med at årsaken til revisjonismen var å finne i bestemte marginale virkninger av den kapitalistiske utvikling.
Denne utvikling førte til en vedvarende frembringelse av
visse middelklassepregede lag - folk som drev småverksteder,
hustjenere etc. - som så kontinuerlig ble "støpt" inn i
proletariatets rekker, slik at de proletære partier uunngåelig ble infiltrert av småborgerlige tendenser.
De standpunkter Lenin hadde kommet frem til på grunnlag av
sin oppfatning av arbeideraristokratiet, avvek noe fra de
synspunkter Engels hadde gitt uttrykk for på dette punkt,
og det skal bemerkes at han beholdt dem - i hvert fall delvis - gjennom hele sitt politiske liv. Her er det kanskje
relevant å bemerke at Lenin ikke hadde sine kunnskaper om
fenomenet bare fra skriftene til Marx og Engels - som kommenterte den britiske arbeiderbevegelse hyppig - og fra
sitt personlige bekjentskap med marxister bosatt i England,
men også fra det mest omfattende og mest velinformerte arbeide om de "aristokratiske" fagforeninger i det nittende
århundre, Sidney 2) og Beatrice Webbs 3) Indu~tnial Vemocnacy. Denne boken kjente han til den minste detalj, idet
han hadde oversatt den i sitt sibirske eksil. Lenin fortsatte å gjengi opplysninger fra Webbs verker.mange år senere, og spesielt i sin argumentasjon i Hva må. gjøne~? refererer han til Indu~tnial Vemocnacy.
Ifølge Lenin kunne man helt eller delvis trekke to konklusjoner på grunnlag av erfaringene fra det britiske arbeid-
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eraristokrati. Den første var at "dersom man blindt følger
enhver spontan tilbøyelighet innen arbeiderbevegelsen - noe
som forutsetter både en undervurdering av farene ved den
sosialdemokratiske ideologi og en undervurdering av den
rolle "det bevisste element" spiller for å motvirke denne
ideologi - 6å bety~ dette, hva enten man like~ det elle~

ikke, at den bo~geklige ideologi vil øke 6in inn 0lytel6e
blant akbeide~ne". Den andre konklusjonen var at en ren

fagforeningskamp "nødvendigvis må være en kamp med utgangspunkt i det enkelte fag fordi arbeidsbetingelsene varierer
så vidt meget fra det ene faget til det andre. Kampen for
å 6o~bed~e disse betingelsene må fØlgelig føres av de enkelte fag hver for seg". (Jfr. Hva må gjøke6? Den andre
konklusjonen blir der underbygget med direkte referanse til
Webbs).
Den første av disse konklusjonene synes å være basert på
det synspunkt at borgerskapets ideologi vil være fremherskende under kapitalismen, med mindre den blir systematisk
motvirket av "det bevisste element". Denne viktige observasjon fører oss langt utover det blotte spørsmål om arbeideraristokratiet ,og vi trenger ikke å utdype den mer her.
Den andre konklusjonen har nærmere tilknytning til arbeideraristokratiet. Den peker på at en rent "Økonomisk orientert" arbeiderbevegelse vil tendere mot å dele arbeiderklassen opp i "egoistiske" ("småborgerlige") segmenter som hver
for seg fremmer sine egne interesser på bekostning av de
andre, og de gjør det om nødvendig i samarbeide med sine
egne arbeidsgivere. Utgangspunktet for denne oppdeling av
arbeiderklassen er å finne i den "ujevne utvikling" innen
kapitalismen, dvs. mangfoldigheten i betingelsene i de forskjellige industrier, regioner etc. innenfor den samme Økonomi. (Lenin refererte flere ganger til Birmingham-alliansene som eksempel på dette. Disse alliansene ble etablert
i 1890-årene og var en felles blokk mellom fag-foreninger
og arbeidsgivere som tok sikte på å opprettholde prisene i
forskjellige metallfag. Det er overveiende sansynlig at han
også har fått disse opplysningene fra Webbs.) En slik rent
"Økonomisk orientert" arbeiderbevegelse vil følgelig tendere mot å sprenge proletariatets enhet, Ødelegge dets politiske bevissthet og svekke eller motvirke dets revolusjonære rolle.
Dette argumentet er også meget generelt. Vi kan oppfatte
arbeideraristokratiet som et spesialtilfelle av denne generelle modellen. Arbeideraristokratiet oppstår når den Økonomiske situasjon innen kapitalismen gjør det mulig å innrømme proletariatet betydelige konsesjoner og når et bestemt
lag innen proletariatet klarer - p.g.a. sin spesielle knapphet, dyktighet, strategiske posisjon, organisasjonsmessige
styrke etc. - å etablere merkbart bedre betingelser for seg
selv enn de andre. FØlgelig vil det kunne være historiske
situasjoner - som i England på slutten av det nittende år-
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hundre - da arbeideraristokratiet nesten kan identifiseres
med den effektive fagforeningsbevegelse, noe Lenin fra tid
til annen var nær ved å hevde.
Men om argumentasjonen i prinsippet er mer generell, så kan
det ikke være tvil om at det var arbeideraristokratiet som
var i Lenins tanker når han brukte argumentet. Igjen og
igjen finner vi at han brukte fraser som disse: "Den småborgerlige yrkesånd som hersker innen dette arbeideraristokrati" ("The Session of the International Socialist Bureau",
1908), "de engelske fagforeninger er trangsynte, aristokratiske og like egoistisk innstilt som spissborgeren",
"engelskmennene roser seg selv for sitt "praktiske grep på
tingene" og sin negative innstilling til generelle prinsipper. Dette er et uttrykk for den yrkesånd som råder innen
arbeideraristokratiet" ("English Debates on a Liberal Workers Policy", 1912) og "dette arbeideraristokrati ... har
isolert seg selv fra de proletære masser i lukkede, egoistiske yrkesorganisasjoner" ("Harry Quelch", 1913). Enn videre ble denne sammenheng noe senere fremstilt med den største klarhet i en omhyggelig gjennomtenkt programerklæring
(i virkeligheten i hans "Preliminary Draft Theses on the
Agrarian Question for the Second Congress of the Communist
International", 1920):

Indu6tnianbeidenne kan ikke fiullfiøne 6in venden6hi6toni6ke
oppgave - dv6. å finigjøne menne6keheten fina kapitalen6 åk
og knigen - den6om di66e anbeidenne utelukkende en opptatt
av 6ine ynken, 6ine 6nevne ynke6intene66en og med 6elvtilfined6het inn6knenken 6eg til å anbeide fion å fionbedne 6ine
egne, delvi6 utholdelige 6måbongenlige betingel6en. Vette
en nøyaktig hva 6om henden med "anbeidenani6toknatiet" i
mange finem6knedne land, og di66e "anbeidenani6toknatiene"
tjenen 6om ba6i6 fion de tidligene anfiønte 6o6iali6ti6ke
pantien i den andne intenna6jonalen.
Dette sitatet, som forener Lenins tidligere og senere ideer
om arbeideraristokratiet, fører oss naturlig fra hans tidligere til hans senere teorier. Disse senere teorier er vel
kjente for alle marxister. De daterer seg hovedsakelig fra
perioden 1914-1917, og utgjør deler av Lenins forsøk på å
fremskaffe en sammenhengende marxistisk forklaring på krigens utbrudd og spesielt det samtidige og traumatiske sammenbrudddet til den andre internasjonale og flesteparten
av de partier som hadde dannet den. De har fått sin mest
omfattende fremstilling i det åttende kapitel av Impeniali6men og i artikkelen "Imperialism and the Split in the
Socialist Movement", som er skrevet litt senere enn Impeniali6men og utfyller denne.
Argumentasjonen i Impeniali6men er velkjent, skjønt kommentarene i "Imperialism and the Split" ikke er så kjente.
Grovt sagt kan argumentasjonen sies å være som følger:
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Takket være den britiske kapitalismens spesielle situasjon
- "veldige koloniale besittelser og monopol på verdensmarkedene" - tenderte den britiske arbeiderklasse allerede i
midten av det nittende århundre mot å bli delt i en favorisert minoritet av arbeideraristokrater og et meget større lavere lag. Det øvre lag "ble borgerlig" mens en del av
proletariatet samtidig "tillot seg selv å bli ledet av folk
som var kjøpt av borgerskapet eller i hvert fall lØp deres
ærender". Hva som en gang var et særegent fenomen innenfor
den britiske imperialismen, kan nå finnes igjen innenfor
alle de imoerialistiske maktene. Således var det karakteristisk for alle de ledende partier i den andre internasjonalen at de var befengt med opportunisme som siden degenererte til sosial-s.jåvini_Sille. Det finnes imidlertid ikke
lenger noe land hvor "opportunismen kan triumfere i arbeiderklassen slik den gjorde det i England i flere tiår av
gangen", fordi verdensmonopolet nå må deles mellom flere
konkurrerende land. Imperialismen har således frembragt det
fenomen vi omtaler som arbeideraristokratiet, men den har
også skapt de betingelser som vil føre til at arbeideraristokra tiet forsvinner.

7

De relativt usystematiske tanker som finnes om dette i Impeniali~men blir sammenfattet til en mer fullstendig argumentasjon i "Imperialism and the Split". Arbeideraristokratiets eksistens blir forklart med utgangspunkt i det høye
profittnivå som et monopol skaper. Dette gjør det mulig for
kapitalistene "å benytte en del - og ikke en så rent liten
del heller - av profitten til å bestikke ~ine egne anbeidene, til å skape noe i retning av en allianse mellom arbeiderne og kapitalistene i et gitt land rettet mo~ andre land"
Denne "bestikkelsen" skjer ved hjelp av truster, finansielle oligarki, høye priser etc. (dvs. noe i retning av felles
monopoler mellom en gitt kapitalisme og arbeiderne innenfor denne kapitalisme). størrelsen på den del av profitten
som potensielt kan brukes til å bestikke arbeiderne er av ,
vesentlig betydning. Lenin anslo den til kanskje å være et ~ 7
hundre millioner franc av en billion. Under visse forhold
lt
er også det lag som profiterer på bestikkelsen, av vesentb
lig betydning. Derimot er "spørsmålet om hvordan denne lokkematen fordeles blant arbeiderpartiministre, "arbeiderpartirepresentanter" ... arbeiderpartimedlemmer i de forskjellige krigsindustrikomiteer, arbeiderpartifunksjonærer, arbeidere organisert i snevre håndverksforeninger, kontoransatte etc, etc. av mindre betydning". Resten av argumentasjonen - med unntak av det som vil bli nevnt nedenfor utvider argumentasjonen i Impeniali~men,men forandrer den
ikke i vesentlig grad.
Det er viktig å huske at Lenins analyse representerte et
forsøk på å forklare en spesiell historisk situasjon sammenbruddet til den andre internasjonalen - og å underbygge de spesielle politiske konklusjoner han trakk på
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grunnlag av dette sammenbruddet. Han hevdet for det første
at siden opportunisme og sosial sjåvinisme bare. var karakteristisk for en liten minoritet av proletariatet, måtte
de revolusjonære " gå leng~e og dype~e ned, til de virkelige masser". For det andre hevdet han at de "borgerlige arbeiderpartiene" var ugjenkallelig solgt til borgerskapet,
og at de hverken ville forsvinne før revolusjonen brøt ut
eller på noen som helst slags måte "vende tilbake" til det
revolusjonære proletariat, selv om de kanskje ville "sverge i Marx' navn" overalt hvor marxismen var populær blant
arbeiderne. De revolusjonære måtte således ta avstand fra
en kunstig enhet mellom det revolusjonære proletariat og
de opportunistiske og spissborgerlige strømninger innen arbeiderbevegelsen. Kort sagt måtte den internasjonale bevegelsen splittes slik at den sosialdemokratiske arbeiderbevegelse kunne erstattes av en kommunistisk arbeiderbevegelse.
Disse konklusjonene hadde tilknytning til en spesiell historisk situasjon, men analysen som underbygget dem var av
mer generell karakter. Enkelte av tvetydighetene i Lenins
argumentasjon om imperialismen og arbeideraristokratiet
skal ikke undersøkes for nøye her, idet denne argumentasjonen både var en del av en spesiell politisk polemikk og en
bredere anlagt analyse. Som vi har sett karakteriserte han
selv visse aspekter ved denne problematikk som "av underordnet betydning". Ikke dessto mindre er argumentasjonen i
visse henseende uklar eller tvetydig. Meget av vanskelighetene skyldes Lenins gjentatte påstand om at den korrumperte del av arbeiderklassen er og bare kan være en minoritet, eller endog - som han enkelte ganger polemisk påstår en Ørliten minoritet. Denne minoritet hevder han ståL i
motsetning til massene som ikke er "infisert med "borgerlig
aktverdighet"", og som marxistene må knytte seg til, fordi
"disse massene utgjør essensen i den marxistiske taktikk".
For det fØrsteer det opplagt at selv med utgangspunkt i
Lenins antagelser vil den korrumperte minoritet kunne være
en numerisk stor del av arbeiderklassen og en enda større
del av den organiserte arbeiderbevegelse. Selv om den bare
utgjorde 20% av proletariatet - slik tilfellet var med arbeiderorganisasjonene i England i slutten av det nittende
århundre og i Tyskland i 1914 (Lenin har selv brukt disse
eksemplene) - så kunne man ikke ganske enkelt se bort fra
den som en politisk faktor, og Lenin var for realistisk til
å gjøre det. Følgelig kan man merke en viss nøling i hans
formuleringer. Det var ikke ·a rbeideraristokratiet som sådant, men bare "et lag" av det som i økonomisk henseende
hadde desertert til borgerskapet. (Se "Imperialism and the
Split"). Hvilket lag han sikter til er imidlertid ikke
klart. De eneste grupper av arbeidere som spesielt blir
nevnt, er funksjonærene, politikerne etc. i de reformistiske deler av arbeiderbevegelsen. Disse utgjorde virkelig
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minoriteter - ørsmå minoriteter. De var korrumperte og had- 1
de enkelte ganger solgt seg åpenlyst til borgerskapet. Men ,
spørsmålet om hvorfor de fikk støtte fra sine tilhengere
nlir ikke diskutert.
For det andre skaper Lenins fremstilling en del usikkerhet
omkring den posisjon som arbeidermassene befant seg i. Det
er klart at den utbyttingsmekanismen som virker innenfor
et markedsmonopol, fungerer på en slik måte at den vil medføre fordeler for mer enn et lite lag av arbeiderklassen.
Det er god grunn til å anta at "noe i retning av en allianse mellom arbeidere og kapitalister i en gitt nasjon rettet
mot andre nasjoner" (og som Lenin illustrerer med Webbs'
tidligere nevnte Birmingham-allianser) vil medføre visse
fordeler for alle arbeidere, skjønt disse fordelene opplagt
er meget større for de vel organiserte og strategisk sterke
arbeideraristokrater. Det er riktignok sant at den britiske
kapitalismens verdensmonopol i det nittende århundre ikke
medførte noen særlige fordeler for de lavere lag av proletariatet, mens de medførte vesentlige fordeler for arbeideraristokratiet. Men dette skyldtes at det - i en situasjon
hvor en konkurranseorientert, liberal, "laissez-faire"-kapitalisme og inflasjon rådet grunnen - ikke fantes noen andre mekanismer enn markedsmekanismen (inklusive de kollektive forhandlinger som bare noen få grupper innen proletariatet var i stand til å føre) til å distribuere fordelene
av verdensmonopolet til de britiske arbeidere.
Men i den monopolkapitalistiske og imperialistiske periode
var ikke dette lenger tilfelle. Truster, opprettholdelse
av priser, "allianser" etc, representerte mekanismer som
medførte en jevnere fordeling av de innrømmelser som ble
gitt til de berørte arbeidere. Enn videre holdt statens
rolle på å forandre seg, noe Lenin var klar over.Lloyd Georges 4) sosialpolitikk (som Lenin diskuterte mest uttømmende i "Imperialism and the Split") tok sikte på å "sikre
de lydige arbeiderne den mest elementære lokkematen, i form
av sosiale reformer (trygder etc.)". Det er opplagt at slike reformer ville bety relativt mye mer for de "ikke aristokratiske" arbeidere enn for de allerede godt stilte
"aristokrater".
Endelig hevder Lenin i sin teori om imperialismen at "en
håndfull av de rikeste, priviligerte nasjoner" forvandlet
seg til "parasitter på de samfunn som omfattet den resterende del av menneskeheten", dvs. de forvandlet seg til
kollektive utbyttere, og han foreslår å dele verden opp i
"utbyttende" og "proletære" nasjoner. Kunne fordelene av
en slik kollektiv utbytting begrenses fullstendig til kun
å omfatte et priviligert lag av proletariatet i metropolene? Lenin var pinlig klar over at det opprinnelige romerske proletariat var en kollektiv parasittisk klasse. I
tilknytning til 1907-internasjonalens Stuttgartkongress
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bemerket han:

Ven kla66e 6om ikke elen nde, men hellen ikke anbeidin, en
ute av 6tand til å ka6te utbyttenne oven ende. Bane den
pnoletæne kla66e 6om oppnettholden 6am6unnet med 6itt anbeide, han makt til å gjennom6øne en vellykket 6o6ial nevolu6jon. Og nå 6en vi at det eunopei6ke pnoletaniat delvi6
han - 6om et ne6ultat av en vidtnekkende kolonial politikk
- kommet i en 6ltua6jon hvon 6am6unnet ikke oppnettholde6
av dene6 anbeide, men denimot av a~beidet til de koloniale
6olkene 6om pnakti6k talt en tnellbundne ... I vi66e land
6kapen dl66e 0onhold det matenielle og økonomi6ke gnunnlag
6on in6i6enlng av pnoletaniatet med kolonial 6jåvini6me.
Natunligvi6 kan dette kan6kje bane væne et midlentidig 6enomen, men man bøn likevel væne 6ull6tendig klan oven de
negative tnekk ved det, og 6on6tå det6 ån6aken . ..
"Marx refererte ofte til en meget treffende uttalelse av
Sismondi 5) som hevdet at proletarene i eldre tider levde
på bekostning av samfunnet, mens det moderne samfunn lever
på bekostning av proletarene" (1907). I sammenheng med en
diskusjon om arbeideraristokratiet ni år senere (se "Imperialism and the Split") gjentar han fortsatt at "det romerske proletariat levde på bekostning av samfunnet".
Lenins analyse av reformismens sosiale røtter presenteres
ofte som om den bane behandlet dannelsen av et arbeideraristokrati. Det kan selvføl~elig ikke benektes at Lenin understreket dette aspekt i s~n analyse meget sterkere enn noe
annet aspekt, og at han med tanke på å benytte det som et
politisk argument fremhevet det nesten fullstendig på bekostning av alle de andre aspektene. Det er også klart at
han nølte med å fØlge opp de andre delene av sin analyse
som ikke syntes å ha noen sammenheng med de politiske synspunkter han på det tidspunkt var overveldende opptatt av å
fremme. En nøye gjennomlesning av hans verker viser imidlertid at han betraktet andre aspekter ved problemet, og
at han var klar over enkelte av vanskelighetene ved utelukkende å anlegge et ensidig "arbeideraristokrati"-synspunkt
på det hele. Idag befinner vi oss i en posisjon hvor vi kan
vurdere Lenins verker i et historisk perspektiv. Det er mulig for oss å skille det som er av permanent relevans i Lenins argumentasjon fra det som kun gjenspeiler begrensningene i hans informasjoner eller kun har gyldighet for en bestemt politisk situasjon.

'

Hvis vi prøver å bedømme hans arbeide om "arbeideraristokratiet" i et slikt perspektiv, kan vi konkludere med at
hans verker i perioden 1914-1916 er noe mindre tilfredsstillende enn den dyptpløyende tankerekke han systematisk utviklet fra Hva må gjøne6? til Pnel .l minany Vna6t The6e6 on
the Agnanian Que6tion i 1920. Selv om meget av den analyse
som ligger til grunn for "arbeideraristokratiet" kan anven-
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des på den imperialistiske epoke, så begynte i virkeligheten den klassiske modell av imperialismen (dvs. den britiske imperialisme i det nittende århundre) - som dannet
grunnlaget for Lenins analyse av arbeideraristokratiet senest i 1914 å opphøre å være et adekvat utgangspunkt for
en forklaring av reformismen i den britiske arbeiderbevegelse.Skjønt med tilknytning til et bestemt lag i arbeiderklassen nådde sansynligvis reformismen sitt toppunkt allerede i slutten av det nittende århundre eller tidlig i det
tyvende århundre.
På den andre side må den mer qenPrPllP argumentasjon om farene ved en "spontan" og "egoistisk" Økonomisk orientering
innen fagforeningene sies å ha full gyldighet - til tross
for at det historiske eksempel denne argumentasjon refererer til er det britiske arbeideraristokrati på slutten av
det nittende århundre. Denne argumentasjon er i virkeligheten en av Lenins mest fundamentale og permanent opplysende bidrag til marxismen.
Oversatt av Knut Aarvak.

1) Genhant von Schulze-Gaevennit6 (1864-1943), tysk sosialist og sosialøkonom. Professor ved universitetet i Freiburg 1893-1926. O.a.
2) Sidney Webb (1859-1947), britisk sosialist og Økonom.
Professor ved London School of Economics 1912-27, medlem
av Underhuset 1922-29, handelsminister 1924, koloniminister 1929-31. Gift med Beatrice Webb i 1892. O.a.
3) Beatnlce Webb
økonom. O.a.

(1858-1943), britisk sosialist og sosial-

4) Vavld Lloyd Geonge (1863-1945), britisk jurist og liberal politiker. O.a.
5) Jean Chanle6 Leonand Sl6mondl (1773-1842), fransk/sveitsisk sosialøkonom og historiker. O.a.
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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 virkeligheten 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 borgerlig aristokrati og et borgerlig proletariat ved siden av
selve borgerskapet. For en nasjon som utbytter hele verden er selvfølgelig dette noe som til en viss grad lar seg
forsvare."
I 1860- og 1870-årene kunne hverken Marx eller Engels finne 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 liberale radikale, og arbeiderne tar lystig del i dansen omkring 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 arbeiderklasse og det "til nå stagnerende lave6te lag". To år senere var sp1ittelsen mer markert: Engels skilte da mellom
en "liten priviligert og beskyttet minoritet" som hovedsakelig var medlemmer av de "gamle konservative fagforeninger" 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 monopol 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 utbyttet. 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 profetier om hva som ville ha hendt dersom imperiet hadde fortsatt 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 fagforeninger var til å begynne med ganske positiv. I 1899 betraktet han dem i visse henseende som en avantgarde. Henimot slutten av 1905 snudde han imidlertid helt om og erklærte seg enig med Engels' vurdering av dem, og fremholdt
dem som et klart negativt eksempel. På Stuttgart-kongressen 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 koloniene som opprettholder samfunnet. Det britiske borgerskap
får f.eks. mer profitt fra de mange millioner av befolkningen i India og andre kolonier enn fra de britiske arbeidere. I visse land utgjør dette det materielle og Økonomiske grunnlag for infiseringen av proletariatet med
kolonial sjåvinisme".
Da den internasjonale sosialisme i 1914 ble splittet på
det koloniale spørsmålet, utgjorde teorien om arbeideraristokratiet 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 snarere var forårsaket av virkelige, objektive motsetninger
innen arbeiderklassen. Han skrev om de høyre- og sentrumsorienterte retningene at de" ... utviklet seg gjennom
flere årtier og var et resultat av bestemte forhold ved
den kapitalistiske utvikling. Utgangspunktet var den periode 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' synspunkt på spørsmålet for "kjernepunktet i et taktisk opplegg
for arbeiderbevegelsen som er basert på de objektive betingelser i den imperialistiske epoke".
Hvilke generelle trekk kjennetegner et arbeideraristokrati? 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 underliggende generelle prinsipper. Han skriver at "de (fagforeningene) er organisasjoner for de fag hvor voksne, mannlige arbeidere utfører hovedparten av alt arbeide. Her
har hverken kvinner, barn eller maskiner foreløpig kunnet
by på konkurranse som har svekket deres posisjon ... De utgjør et aristokrati innen arbeiderklassen. De har lykkes i
å tilkjempe seg en relativt behagelig posisjon og de oppfatter det som en selvfølge at de skal fortsette å ha denne 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 konkurranse fra andre arbeidere, og dette skjer innenfor et
kapitalistisk system som utelukker konkurranse fra andre
systemer. Sett i verdensmålestokk er arbeideraristokratiet et miniatyr-imperium av arbeidere innenfor et større
imperium av kapitalister. Hvordan kan dette skje?
Overfor andre arbeidere er arbeideraristokratiet anti-nas jonalistisk , overfor det "konkurrerende" borgerskap er
det nasjonalistisk og overfor den internasjonalismen som
Lenin representerte, er det dødsens fiendtlig. Arbeideraristokratiet er som Lenin kalte det, "arbeiderklassens borgerlige ledelse".
I tillegg til arbeideraristokratiets åpenbare privilegier
oppdaget Engels og (noe mindre systematisk) Lenin to andre 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 maksimale 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 masse" av arbeidere i løpet av denne perioden.
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Det synes kanskje rart å se disse typer av materielle forbedringer i sammenheng med imperialismen, eller å klassifisere dem som privilegier. Forbedringen av fabrikkarbeidernes 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 arbeidet seg bokstavelig talt ihjel for å holde tritt med maskinene som ble kjørt med maksimal hastighet. Lovgivningen
som begrenset deres arbeidsdag reddet dem bare fra tilintetgj 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 arbeiderne - 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 demonstrert 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 kapitalistene 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 karakteristisk for de "underutviklede" landene. Den samme
kapitaltapping fremmer og påskynder den industrielle utvikling og forbedrer produktiviteten i metropolene.
"Ujevn utvikling" er et produkt av imperialistisk akkumulasjon. 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 restriksjoner om immigrasjon. Som Marx påpekte i det første bind
av "Das Kapital" er det imidlertid i kapitalens egen interesse å ta de nødvendige forholdsregler for å beskytte
industriarbeiderne i metropolene mot å arbeide seg ihjel.
Dette forskåner likevel ikke selv de best betalte arbeidere for hard undertrykkelse i Økonomiske kriseperioder
(se "Das Kapital", bind 1, kapitel 15, avsnitt Sd), enskjønt 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 langsomt 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 denne prosessen. Den industrielle produktivitetsstigningen
i de imperialistiske landene utgjør i seg selv et privilegium. Den er hva vi kan kalle utviklingens privilegium.
Lenin hadde observert denne prosessen utelukkende i England, men var likevel klar over de generelle implikasjoner av problemene. Han stemplet forestillingen om at en arbeiderrevolusjon i et utviklet land automatisk ville avskaffe all nasjonal undertrykkelse som "latterlig" og som
utslag av en "ensidig Økonomisk profittorientert tankegang". De akkumulerte effekter av utviklingen og underutviklingen forsvinner ikke av seg selv. Han hevdet at bestemte 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 nødvendige.
Det eksisterer også en systematisk forbindelse mellom imperialisme og den andre nevnte type av materiell forbedring - den midlertidige eller "sykliske" forbedring. Som
forskningsarbeidene til Andre Gunder Franks og andre har
demonstrert, er fasene i akkumulasjonssyklusen i metropolene og i koloniene omtrent resiproke snarere enn parallelle. En akkumulasjons-boom i metropolen skaper kronisk
depresjon i kolonien, mens kolonien - innenfor det kapitalistiske system - bare har mulighet til å utvikle seg
når det er krise i metropolen. Dette er en meget systematisk forbindelse. Og igjen: De arbeidere i de imperialistiske 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 betingelser fordi de da angivelig vil "ta maten ut av munnen på sultende barn", etc. Slike grunner er irrelevante.
Hvis arbeiderne i metropolene ikke tok "smulene fra imperialismens 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 "materiell interesse" i imperialismens fortsatte beståen? I flere av det nittende århundrets tiår var dette virkelig tilfelle for hele den engelske arbeiderklasse. I denne perioden var det britiske imperium så mektig og stabilt at
det faktisk ikke kostet de engelsk e 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 reproduserbar, 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 utgifter. Undertrykkelse er og blir mer og mer kostbart. Disse
kostnadene og utskrivningen av soldater til koloniene representerer 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 arbeidermassene i metropolene i stadig større grad nærmer
seg den koloniale levestandard. En form for "ujevn utvikling" begynner å komme til syne irrne.n arbeiderklassen i metropolene: "Gapet" er i ferd med å komme hjem. En fremgangsrik 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 arbeideraristokratiets privileqier - bort iqien.
Oversatt av Knut Aarvak

MERKNAVER

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 sosialøkonom 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 "OONTRADICTION OF APVANCED CAPITA/IST src1ETY AND 1TS RESOLUTION", (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 INTERNATIONAL" (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 REVISIONISM", 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 marxistiske teorien om "unde:z::utvikling".
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Aktuelle notater om
"arbeideraristokratiet"
Bettelheim,Ni~olau6 og Hob6bawm behandler samme tema fra
ulike sider og på forskjellig måte. Bettelheim bruker Marx'
Økonomiske analyseramme for å klarlegge de objektive motsetningene som er innebygd i kapitalismen som verdenssystem.
Disse motsetningene gir seg mer eller mindre klare uttrykk.
Noen ganger er de skjult. Til tross for viktigheten av å
presisere den internasjonale arbeiderklassens felles interesser under kapitalismen, blir den teoretiske påvisningen
av at utbyttingsgraden i de "rike" land er høyere enn i de
fattige landene ne6ten uinteressant sålenge den absolutte
størrelsen av utbyttingen ikke tas med. Dette er nærmere
kommentert i note 2 etter Bettelheims artikkel. Den påtvungne ensidige produksjonen av eksportlandbruksvarer
(bananer,appelsiner, kaffe, kakao osv) i mange av de "fattige" landene er ikke særlig Ømfintelig overfor konkurranse fra de industY i aliserte land, og Økte lønninger i de
"rike" landene vil ikke gjøre disse varene mer konkurransedyktige. Det kan snarere slå ut slik at prisene stiger på
de industriprodukter, landbruksmaskiner o.l. som de ~fat
tige" landene må kjøpe av de "rike".

Nicolaus ser primært på forholdet mellom arbeiderklassen
i de industrialiserte land og de "fattige" land, mens Hobsbawm i større grad ser på arbeideraristokratiet som et
sjikt innenfor arbeiderklassen i de "rike" land.
Mens Bettelheim framstiller kapitalismens ubønnhørlige Økonomiske lover og objektive motsetninger, beskriver de to
andre hvordan arbeiderne under bestemte historiske situasjoner er blitt framstilt i de "rike" land, eller rettere:
hvordan bevissthetsindustrien ønsker at arbeiderne skal
oppfatte sin situasjon. Den samme propaganda utsettes ar~
beiderne i Norge for: "A1tbeide1tkla66en6 bo1tge1tliggjø1te6-

de leve!t på 61tuktene 61ta de utbyttede og ut6ultede, leve6tanda1tden vil 6ynke hvi6 de 6attige bli!t 1tike, de 1tike
a1tbeide1tne6 k1tav vil gjølte de 6attige 6attige1te."
Det er denne læren herskerne i de "rike" land nå sprer som
et middel for å svekke klassekampen innenfor de industrialiserte land.
Mens Bettelheim diskuterer motsetningene i den Økonomiske
basis, så beskriver dagens talsmenn for arbeidernes borger-
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liggjørelse situasjonen i overbygningen. Arbeideraristokratiet oppstår ved at kapitalismens verdier, dvs. kultur
og ideologi spres og opptas av arbeiderne, og det er ingen
overraskelse at det kan skje i land der kapitalismen har
vært rådende i 300 år. "Ve hek6kende6 tankek ek de hek6kende tankek" (Marx). Industrikapitalismen har også objektive interesser og nesten som en nødvendig forutsetning at
også arbeiderne i de "rike" land etterhvert blir forbrukere av alle de varer som produseres. Derfor er overbygningens ideologiske apparat innstilt på å skape "forbrukere"
av arbeiderne i de "rike" land. Men stort forbruk står ikke
i noen motsetning til økonomisk og politisk undertrykkelse.
Folk blir ikke friere av at de er nødt til å kjøpe flere
varer.
Å innbille seg at det innenfor arbeiderklassen finnes en

revolusjonær, genuin proletær bevissthet er å fornekte den
erfaringen ikke minst kineserne så klart har anskueliggjort
og som også for Marx var en selvfølgelighet,- betydningen
av kulturen, ideologien, seder og skikker, religionen, lover
og utdanningsvesen osv. som stabiliserende maktinstrument
for den herskende klasse. (Wilhelm Reich kommer i artikkelen
'Problemstillinga til massepsykologien' i dette nummer av
vakdøgek nærmere inn på problemet.) Å godta eksistensen av
ideologisk undertrykkelse innebærer imidlertid ikke fornektelsen av arbeiderklassens objektive interesser.
Men hvordan er nå den såkalte borgerliggjØrelsen av arbeiderne, - omfatter det hele proletariatet i de "rike" land,
eller bare et sjikt slik Engels og Lenin etterhvert framstilte det? Det bilde som kapitalismens agitasjonsinstrument forsøker å gi av industriarbeidernes ønsker og behov
uttrykker de behov som kapitalismen ønsker å utvikle fordi den kan tilfredsstille dem. Forklaringen blir til propaganda.

MYTEN OM ARBEIDEREN SOM BORGERLIGGJØRES
En engelsk undersøkelse fra 1960-åra tok sikte på å undersøke myten om at arbeiderne i de industrialiserte kapitalistiske land "borgerliggjøres". I det følgende gjengis utdrag fra undersøkelsens utgangspunkt og konklusjoner.l)

John Goldthonpe et al:

OVERFLOVSARBEIVEREN I KLASSESAMFUNNET
Utvalge.t av anbeidene 6om unden6økel6en ble utnøkt på vak
hentet 6na en be6olkning6gkuppe den de 6o6iale kanakteki6tika og de ~o6iale 6onhold næn 6agt på alle måten navoki6eMe •..,{,kLigheten av te6en om bongenliggjønel6e 6lik de
~om haA angume.nteJtt ~on bokgenliggjønel6e hak ~namf.inilt den.
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"( ... ) det vah blandt de tidlige mahxi6ten pnoblemet med
den -0åkalte bongenliggjøhel-0en av ahbeidenen og den6 politi6 ke 6ølgen 6øn6t ble tatt opp. Spe6ielt Engel6 van i 187080 ånene opptatt av hvon&on anbeidenkla66en i England - Aom
vah den me6t &nem6knedne - unnlot å utnytte den nye 6temrnenett6ondningen &na 1867 til å -0ikne anbeidenkla66en 6lentall
i panlamentet. Han inn6å at de engel6ke anbeidenne6 6tneben
etten "aktvehdighet'' van en betydning66ull 6aktdn, og at økt
6o6ial 6tatu6 ville 6øhe til øn6ke om - ja 6tneben etten - å
ak-0eptene bongenlige 6o6iale vendi~n, liv66til og politi6ke
ideen. Men han angumentehte videne med at denne 6itua6jonen
måtte 6e6 på 6om 6pe6iell og &onbigående - 6om en 6itua6jon
6om 6knev 6eg 6na England6 davænende 6tilling 6om en av vehden6 ledende indu6thiland. Vet van bane på gnunn av England6
økonomi6ke ovehlegenhet, og den med6ølgende utbytting av koloniene, at det van mulig &on en vi66 del av anbeidenkla66en
å ha en leve6tandand 6om van til-0tnekkelig til å oppmuntne
til bongenlige a6piha6jonen, og at utviklingen av en vinkelig kla66ebevi66thet ho6 anbeidenne på denne måten ble 6on6inket. ( ... ) Situa6jonen i England van ikke 6tabil, og mot6etningene innebygget i kapitali6men ville 6ont6ette å utvikle 6eg, og på et vi66t tid6punkt ville det nevolu6jonæne
pnoletaniatet dukke opp og 6ull6øne 6in hi6toni6ke nolle.
Man kan legge menke til at denne holdningen en den 6amme 6om
den 6om 6enene eh inntatt av alle ontodok6e mahxi6ten nån
de en blitt tvunget til å 6e det 6aktum i øynene at anbeidenkla66 en i utviklede kapitali-0ti-0ke 6am6unn genenelt han unnlatt å utvikle 6eg til en ongani6ent politi6k makt6akton
&endig til å -0lå ovenende 6tatu6 quo. Vet han vænt kanakteni6ti6k at alle 6onklahingen på dette 6aktum han pekt på
kapitali6men6 evne til å &onhale 6in egen død6kamp - gjennom
å dna &andel av de muligheten &on å ovenleve 6om na6jonali6me, impeniali6me, militani-0me, "kun6tig kjøpepne66 11 o6v. hah
gitt.
KONKLUSJON

"( ... ) I de &onegående kapitlen han vi tatt opp tne hovedappekten av hvendag6livet til våne oven&lod-0-anbeidehe,
a6pekten 6om betnakte6 6om avgjøhende &on te6en om bongenliggjønel6e: anbeidet, 6o6iale aktiviteten og a6piha6jonen,
og -00-0iale &namtid6ut6ikten. Stoht 6ett vi-0en våne ne6ultaten at det 6nemdele6 ek6i6tenen en 6elle6 6o6ial en&aning
6om en nelativt 6pe6iell &on anbeidenkla66en: 6o6iale nonmen 6om en 6pe6ielle 6on middelkla66en blin ikke i 6ænlig
gnad 6ulgt, middelkla66e-liv-0-0til blin ikke bevi66t etteh6tnevd, ovengang til middelkla66en hvenken &onegån elten
en øn6ket. Kont 6agt en ne6ultatene ikke de man ville vente hvi6 te6en om bongenliggjøhel6en 6kulle væne niktig.
Tvent imot vi6en vånt mateniale at te6en 6å avgjont bnyten
6ammen på en nekke punkten. Ve 6ølgende momenteh -0ummene~
opp våne hovedangumente~:
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1. Økning i inntekt, 0onbedningen av anbeid6betingel6en,
mene opply6t og iibenai pen6onaipoiitikk o6v. endnen ikke i 6eg 6elv på noen gnunnieggende måte den kla66e -6itua6jonen indu6tnianbeidenen be6innen 6eg i. Tno66 di66e 6onandningene en han 6nemdele6 en mann 6om tjenen ~Ll livet6
opphold ved å 6tille 6in anbeid6kna6t til
nådighet 6on
en anbeid6kjøpen mot lønn 6om vanligvi6 blin betalt pn.anbeid66tykke, time eilen dag. Nye 6onmen 6on indu6tniell ongani6a6jon ga opphav til nye 6onmen 6on pne66 elten undentnykkel6e i anbeidet - 6om 6.ek6. ovengang til 6ki6tanbeid
og biokkening av muligheten til 6on6nemming 6on de 6om anbeiden "på gulvet" i 6abnikkene. Fon mange indu6tnianbeidene, og 6pe6ieit 0on dem 6om ikke han 6pe6iaiutdannel6e, kan
det å oppnå til6tnekkeiig lønn til å ha en middeikla66e-leve6tandand bety at de må ta anbeid 6om en 6pe6ielt lite belønnende (i 6eg 6elv) elten 6om en av et ubehagelig 6lag det vil 6i anbeid 6om bane kan oppleve6 6om 6lit. Fon anbeidene 6om han knopp6anbeid vil det & komme på "oven6iod6nivå" 6om o6te6t kneve en ve6entlig mengde oventid6anbeid
på toppen av en vanlig anbeid6uke 6om aiienede en lengen
enn den hvit-6nipp-anbeidenen han. Vet en og6å påvi6elig
at mange typen indu6tni-anbeid, og o6te de hvon det en mulig å oppnå høy lønn, vinken hindnende på anbeidenen6 liv
utenom anbeid6tida; i denne 6ammenheng en 6ki6tanbeid og
oventid igjen hoved6aktonene, og vinkningene av iallfiali
den 6øn6te av dem vil menke6 6tadig men. Man kan geneneit
6i at de tenden6en 6om kjennetegnen 0onandningene i indu6tnien idag ikke entydig vinken i netning av neduk6jon av
kla66e6on6kjelien og kia66edeling. Og at neduk6jonen, i
den gnad den 6onekommen, men en tegn på oppkom6ten av "hvit6nipp-anbeidene" enn på at det en i6end med å utvikle6 en
type "kjeledne66"-ongani6a6jon6menn av anbeidene. Ikke de6to mindne 6inn6 det 6nemdele6 6tone 6on6kjelien mellom anbeid66itua6jonene 6on de 6om han knopp6anbeid og de 6om ikke han knopp6anbeid, og iike6å en det kanakteni6ti6ke 6on6kjelien mellom de anbeid6-en6aningen de to gnuppene han og
i det møn6ten av anbeid6-neiatent at6end de han både i og
uten6on anbeid66itua6jonen.
2. På 6amme måte 6om 6onkjempenne 6on bongeniiggjønel6e6te6en han ovendnevet den vinkning høyene lønningen og 6onandningen i de 6Y6i6ke og 6o6iaie omgivel6en på anbeid6pia66en han på kla66e6tnuktunen, han de og6å ovenvundent
vinkningene av økende kjøpekna6t og 6onbnuk, og 6onandningen i det 6y6i6ke og 6o6iale miljø i hjemmet. Liv66tiien
ho6 de nelativt vei6on6øngede anbeidene og dene6 6amilien
6om bon i nye bolig omnåden en 6on6kjeilig 6na 0onhoidene
i men typi6ke anbeiden-bolig6tnøk. Men ne6ultatene av våne
6tudien vi6en at 6like 6on6kjellen ikke betegnen noen oventagel6e av middeikla66e-6onmen 6on 6o6ialt 6amkvem. Ven
liv66til vi 6ant kan bedne 6onkiane6 6om en tiipa6ning av
gamle nonmen til nye behov og muligheten, enn 6om en gnunnleggende nonmativ nyonientening. Vet 6om en enda klanene
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eÆ at mateÆiell vel6tand elleÆ det å bo i et boligomÆåde
6om haÆ middelkla66e-kaÆakteÆ, ikke på noen måte 6øÆeÆ til
integÆa6jon av kÆopp6aÆbeideÆe og deÆe6 0amilieÆ i middelkla6 6 e - kÆet6 eÆ
3. Et annet tvil6omt ledd i aÆgumenta6jonen oOÆ boÆgeÆliggjøÆel6e eÆ at a6piÆa6joneÆ om økonomi6k avan6ement 6kulle med 0øÆe et lignende øn6ke om 6tatu6-økning. Vå~e ~e6ul
tateÆ vi6eÆ at dette eÆ en 6oÆbindel6e man ikke nødvendigvi6 6inneÆ. Blandt ektepaÆene 6ynte6 ikke motiva6jonen 60~
å oppnå høyeÆe mateÆiell leve6tandaÆd å med 0 ø~e noen 6tÆeben etteÆ 6tatu6-økning. OÆienteÆingen til 6Æamtida vaÆ i
6tøÆÆe gÆad betinget av aÆbeide~ne6 u 0oÆandÆede kla66e6ltun6jon 6om pÆodu6enteÆ, enn av det at de vaÆ i6tand tll å
kon6umeÆe meÆ."
(Oversatt av Bjørn Fætten)

ARBEIDERBEVEGELSENS LEVERE SOM ARISTOKRATER
I artikkelen "A~beide~ne6 kamp mot loven" i dette nummer
av va~døge~ illustreres LO-ledelsens generelt forsiktige,
systemirnmanente og reformistiske linje som røper interesse
for kapitalismens bevarelse. I kontrast står massenes revolusjonære opprørstrang som i visse historiske perioder har
kommet til uttrykk. Den empiriske undersøkelsen i England
imøtegår myten om at hele arbeiderklassen aksepterer og ønsker borgerskapets livsstil. Den myten skapes av borgerskapet selv som vil rettferdiggjøre og beholde sin egen levemåte. Samarbeidet mellom LO-ledelsen, NAF og staten er et
karakteristisk trekk ved den administrerte industrikapitalismen i Norge. Toppsjiktet i den organiserte arbeiderbevegelsen har satt samarbeid med arbeidskjøperne opp på programmet. Ledernes situasjon er priviligert i den hierarkiske
kapitalismen. De har høy status og gode materielle vilkår
(LO-forman Aspengren hadde i 1969 inntekt på 78500 kroner,
DNA6 formann Trygve Bratteli hadde 92300 kroner) Kapitalismen gir arbeidernes ledere prestisje,makt og privilegier,
de utgjør det egentlige "arbeideraristokratiet" som har
objektive interesser av å bevare systemet.

INDUSTRIELT DEMOKRATI
"Industrielt demokrati'',"bedriftsdemokrati" og andre forsøk
med arbeidere i bedriftsledelsen vil under kapitalismen være tiltak for å få arbeiderne aktivt med på profittmaksimering, sin egen undertrykkelse og imperialistisk utbytting.
Arbeiderne kan ikke drive bedriften annerledes eller "bedre"
enn profesjonelle bedriftsledere, de må alle bøye seg for
kapitaliswens inder lover om konkurranse og profitt. Disse
lovene er ubønnhørlige, følges de ikke har bedriften ingen
eksistensberettigelse under kapitalismen. Derfor vil "industrielt demokrati" uten sosialisme være kapitalens forsøk
på å få arbeiderne aktivt med på undertrykkelsen av sine
klassebrødre i den 3 verden. De gjøres ansvarlig for noe de
ikke kan påvirke.
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WILHELM REICH:

Problemstillinga til
massepsykologien

1933
1. Vulgærmarxismen skiljer skjematisk det sosiale tilværet,
serleg det Økonomiske tilværet, frå tilværet som heile, og
påstår at ideologien og "medvitet" vert fastlagt direkte
og fullt ut av det Økonomiske tilværet. Såleis kjem "han til
å stille mekanisk opp mot einannan Økonomi og ideologi, basis og overbygning. Han gjer ideologien skjematisk og einsidig avhengig av Økonomien og ser ikkje at den Økonomiske
utviklinga er avhengig av ideologien. Problemet med den såkalla "tilbakeverknaden frå ideologien" eksisterer ikkje
for han. Endå om han talar om at "den subjektive faktoren
ligg tilbake", som Lenin såg det, så kan han ikkje i praksis
gjere noko med at folk står ideologisk tilbake. For vulgærmarxismen har alt sett ideologien einsidig som ein funksjon av den økonomiske situasjonen, utan å granske korleis
dei Økonomiske motsetningane speglar seg att i ideologien
og utan å forstå ideologien som historisk kraft.
I røynda er han uvillig til å analysere strukturen og dynamikken i ideologien i og med at dei blir avfeia som "psykologi" som skal vere umarxistisk. Handsaminga av den subjektive faktoren - det såkalla "sjelelivet" i soga - vert
overlate til den metafysiske idealismen til den politiske
reaksjonen, overklassefolk (Gentile) og Rosenberg. Dei let
på si side "ånd" og "sjel" dleine lage historie, og det
ser merkeleg nok ut til at dei lukkast med det. Alt Marx
kritiserte prinsipielt materialismen i det 18. hundreåret
for å ha forsømt denne sida av problemet. For vulgærmarxistane er psykologien i seg sjølv eit metafysisk system.
Dei tenkjer ikkje på å ta ut dei materialistiske grunnelementa, som den borgarlege psykologien skaffar fram, og som
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vi må utvikle vidare. Desse må skiljast ut frå den metafysiske karakteren som borgarleg psykologi i dag har. Vulgærmarxistane berre forkastar i staden for å øve produktiv
kritikk, og kjenner seg som materialistar når dei avfeiar
realitetar som "drifter", "behov","sjeleprosess" som idealisme. Med dette kjem dei i store vanskar og lid nederlag;
for i den politiske praksisen er dei i alle fall nøydde til
å drive praktisk psykologi og tale om behova til massane,
revolusjonært medvit, streikevilje osv. Di meir han fornektar psykologien, di meir vil han komme til å drive metafysisk psykologisme, og det som verre er: steril Coueisme 1).
Eit eksempel på det er at ein historisk situasjon blir forklart som "Hitlerpsykose" og massane blir trøsta med at
trass i alt går det framover, dei kan ha tillit til arbeidarleiarane, revolusjonen let seg ikkje slå ned osv. Til
slutt søkk vulgærmarxisten ned til å pumpe inn mot gjennom
illusjonar, utan i røynda å seie noko sakleg til situasjonen, utan å forstå kva som har gått for seg, At borgarskapet
aldri har stått i ein situasjon utan utvegar for det, at ei
djup Økonomisk krise likså godt kan føre til barbariet som
til sosialismen, må vere eit problem for han som er like
lØyndomsfullt som innhaldet i ei lukka bok. I staden for å
utleie tankar og handlingar av realitetane, skaper han rØyndomane om i fantasien så dei svarar til ynskja hans.
Dialektisk-materialistisk psykologi må forske etter denne
subjektive faktoren i soga, etter den ideologiske strukturen til menneska i ein epoke og den ideologiske samfunnsstrukturen som dei formar. Denne psykologien passar seg
inn i sosiologien til Marx, som avleier medvitet frå tilværet (åt menneska), og stiller ikkje opp i motstrid til
Marx ei "psykologisk oppfatning" slik som den borgarlege
psykologien og den psykologistiske Økonomien. Marx sette
opp læresetningen at det materielle tilværet omskaper seg
til idear i medvitet, og at opphavleg galdt ikkje det motsette. Dette stiller to spørsmål opne; først: korleis dette går for seg, kva som går for seg "i menneskehovudet"
ved denne prosessen; for det andre: korleis det medvitet
(frå no av vil vi tale om psykisk struktur) som har oppstått på denne måten, verkar attende på den Økonomiske
prosessen. For å svare på desse spørsmåla må den analytiske psykologien lære å kjenne den prosessen i sjelelivet
til mennesket som blir avgjort av tilhøva det lever under.
Berre slik kan ein verkeleg lære å forstå den subjektive
faktoren i soga. Den analytiske psykologien har ei strengt
avgrensa oppgåve. Han kan til dømes ikkje forklare korleis
klassesamfunnet eller den kapitalistiske produksjonsmåten
oppstod. (Når dette har vorte freista, er resultatet i regelen reaksjonært tøv, t.d. at kapitalismen er eit resultat
av havesykja til menneskn.) Men vel er han åleine - og
ikkje sosialøkonomien - i stand til å forske ut korleis
mennesket i ein epoke til dømes er, korleis det tenkjer og
handlar, korleis motsetningane i tilværet verkar på det,
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korleis det freistar å greie opp i tilværet sitt osv.,
Psykologien granskar det einskilde mennesket. Men når ein
skal finne ut noko om eit sjikt, ein klasse, ei yrkesgruppe osv., blir ~am~ typiske psykiske prosessar tekne
ut, og ein ser bort frå det som er ulikt. Slik får ein
massepsykologi.
Han har tilknytting til Marx sjølv: "Dei føresetnadene
som vi tek til med, er ikkje vilkårlege, ikkje dogme. Det
er reelle føresetnader som ein berre kan sjå bort frå i
si eiga innbilling. Det er dei verkelege individa, handlingane deira og dei materielle tilhøva dei lever under,
både slikt som vi finn frå starten og slikt som blir til
ved gjerningar." (Die Deutsche Ideologie.I)
"Mennesket er sjølv basis for den materielle produksjonen
sin, som for all annan (produksjon) som det yter. Såleis
vil alle tilhøve som verkar inn på mennesket, subjektet i
produksjonen, meir eller mindre modifisere alle funksjonar og alt arbeid det utfører som skapar av den materielle
rikdomen, varene. På denne måten kan det i røynda visast
at alle menneskelege tilhøve og funksjonar - same korleis
dei enn viser seg - verkar inn på den materielle produksjonen og er meir eller mindre avgjerande for han." (Theorien uber den Mehrwert. I, 1905, s.388).
Det vi seier, er altså ikkje noko nytt. Vi reviderer ikkje
Ma~x, slik vi visseleg får høyre påstått. "Alle menneskelege tilhøve .. " - til dei hØyrer tilhøva i arbeidsprosessen likså vel som det mest personlege og private og dei høgste sublimeringane i driftslivet og tanken til mennesket.
Til dei hØyrer også til dømes kjønnslivet til kvinner,
ungdomar og barn, så vel som kva nivå den marxistiske forskinga har på desse områda og kva nye samfunnsspørsmål ho
kan brukast på. Hitle~ greidde å skape historie med ein
spesiell type av desse menneskelege tilhøva. Dette let seg
ikkje le ut av verda. Marx har ikkje utvikla nokon seksualsosiologi, og kunne ikkje gjere det sidan det på hans tid
ikkje fanst ein seksualvitskap. Det er difor vår oppgåve å
bygge desse tilhøva inn i den historiske materialismen,
Øydelegge hegemoniet til mystikarar og metafysikarar på
dette området og ikkje berre ta omsyn til dei Økonomiske
tilhøva.
Når ein ideologi verkar attende på den Økonomiske prosessen, må han ha vorte til ei materiell kraft. Når ein ideologi blir til ei materiell kraft så snart massane blir
gripne av han, så må vi spørje vidare: På kva måte går
dette for seg? Korleis kan ein ideologisk tilstand få ein
materiell verknad? Korleis kan til dømes ein teori endre
den historiske utviklinga. Svaret rA dette må samstundes
vere eit svar på korleis den massepsykologiske praksisen
må vere.
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Ideologien til einkvar samfunnsformasjon har ikkje berre
som funksjon å avspegle den Økonomiske prosessen i dette
samfunnet. Han knyter langt meir den Økonomiske organisasjonsforma fast i den psykiske strukturen til menneska.
Menneska er altså på dobbelt vis underlagde levetilhøva
sine: Direkte den endeframme innverknaden til den sosiale
og Økonomiske tilstanden, og indirekte gjennom den ideologiske strukturen til samfunnet. Det vil altså alltid måtte
oppstå ein motsetning i den psykiske strukturen til menneska, og han svarar til motsetningen mellom påverknadene
frå dei materielle levetilhøva og frå den ideologiske
strukturen. Arbeidaren, til dømes, er påverka både av klassesituasjonen han lever i og den allmenne ideologien i det
borgarlege samfunnet. Menneska i dei ulike lag av folket
er ikkje berre objekt for desse påverknadene, men som handlande subjekt reproduserer dei desse påverknadene. Såleis
må tankane og gjerningane til menneska vere likså motsetnads fylte som samfunnet dei spring ut av. Endrar så ein
ideologi den psykiske strukturen til menneska, så har han
ikkje berre reprodusert seg sjølv i dei. Det som er vikti·gare, er at ideologien har vorte til ei aktiv kraft og ei
materiell makt gjennom menneska som har gjennomgått ei konkret endring og ikkje gjer det same dei ville gjort før.
På denne måten kan ein ideologi verke tilbake på den Økonomiske basisen han sprang ut av, og det er slik han kan
verke. Når ein har klart for seg at 'tilbakeverknaden'
går gjennom den psykiske strukturen til menneska, misser
han alle metafysiske og psykologiske eigenskapar. Såleis
blir han eit objekt for den naturvitskaplege, dvs. marxistiske psykologien. Ein har slått fast at ideologien
endrar seg langsamare enn den Økonomiske basisen. Dette
kan no forklarast nøyare. Dei psykiske strukturane, som
svarar til ein bestemt historisk situasjon, får sine
hovudtrekk utforma i den tidlege barndomen. Sidan endrar
dei seg lite og mykje seinare enn dei tekniske produktivkreftene. Såleis vert dei psykiske strukturane liggande
etter utviklinga til levevilkåra og kjem etter kvart i
konflikt med dei. Dette er eit grunntrekk i karakteren
til den såkalla tradisjonen, men gir oss lite haldepunkt
for å slå fast kva tradisjon er.

2. Vi har no sett at den Økonomiske og den ideologiske
tilstanden til massane ikkje treng vere samsvarande, og
at det til og med kan vere ei djup kløft mellom dei. Vidare må vi slå fast at den økonomiske stoda ikkje straks
og direkte skaper politisk medvit. Hadde det vore tilfelle, så hadde vi for lenge sidan hatt ein sosial revolusjon. Når så ideologi eller politisk medvit ikkje svarar til den Økonomiske situasjonen, må ein granske realitetane på to vis. Den Økonomiske situasjonen må få ei
sosial-økonomisk forklaring, og den ideologiske struktur-

95

en ei psykologisk. Likevel er det eit faktwn at ideologien
stort sett kan avleiast frå den Økonomiske tilstanden. Vi
skal gje eit enkelt døme på det som her er sagt:
Når arbeidarar får så låg lØn at dei svelt, og så går til
streik, er det eit døme på ei gjerning som direkte har
sitt grunnlag i den Økonomiske situasjonen. Det same gjeld
for den som stel for å stille svolten sin. Ein treng ikkje
noka vidare psykologisk forklaring på at den sveltande
stel og den utbytta streikar. Ideologi og gjerning svarar
her til det Økonomiske presset. Ideologi og Økonomisk tilstand samsvarar. Den borgarlege psykologien plar i slike
tilfelle ville forklare kva irrasjonelle motiv som ligg
til grunn for at det blir streika eller stole. Dette fører alltid til ei reaksjonær forklaring. For den dialektisk-materialistiske psykologien blir spørsmålet omsnutt.
Ein treng ikkje forklare kvifor sveltande stel eller utbytta streikar, men kvifor fleirtalet av dei som svelt,
ikkje stel, og kvifor fleirtalet av dei utbytta ikkje
streikar.
Sosialøkonomien kan fullt ut forklare det som hender, så
lenge tankar og gjerningar er rasjonelle og tener klare
føremål. Slik er det når dei tener til å stette behova og
rettar seg etter og tek konsekvensane av den økonomiske
tilstanden. Men når tankane og gjerningane til menneska
~tå~ i mot~etnad til den Økonomiske situasjonen - er i~
~a~jonelle -, må ei vidare forklaring til. Vulgærmarxismen og Økonomismen, som ikkje godtek psykologien, står
hjelpelause framfor slike motsetnader. Di meir mekanistisk og Økonomistisk vulgærmarxisten er, di meir han ser
bort frå psykologien til menneska, til meir forfell han
til overflatisk psykologisme i den praktisk massepropagandaen. I staden for å finne dei psykiske motsetnadene
hos masseindividet og freiste løyse dei, driv han steril
Coueisme eller forklarar den nasjonalistiske rørsla som
ein 'massepsykose'. Problemstillingane i den marxistiske
massepsykologien kjem altså til hjelp der den di~ekte
so~ialøkonomiske forklaringa ikkje strekk til.
Stiller massepsykologien seg med dette i motsetnad til
sosialøkonomien? Nei, for å ta det opp med ein gong: At
massane tenkjer og handlar i strid med (interessene sine
i)2 den sosialøkonomiske situasjonen dei står oppe i, er
i seg sjølv ei fylgje av ein tidlegare, eld~e sosialøkonomisk tilstand; Ein plar forklare at når utviklinga av
revolusjonært medvit blir hemma, så skriv dette seg frå
den såkalla tradisjonen. Til denne tid er det likevel
ikkje granska kva tradisjon er, og kva materielle og
psykiske tilstandar han knyter seg til. Økonomismen har
til no oversett at det mest aktuelle spørsmålet ikkje er
om det arbeidande folket har klassemedvit og korleis det
eventuelt ytrar seg (det er heilt sjølvsagt). Spørsmålet
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er kva det er som står i vegen for utviklinga av klassemedvi tet.
At psykologisk gransking og praksis vart avvist i den
proletariske politikken, førte til at vi til no har hatt
ei uproduktiv politisk problemstilling i diskusjonane. Til
dømes forklarte kommunistisane at fascismen kunne ta makta
fordi sosialdemokratane førte ein illusjonær og feilaktig
politikk. Denne forklaringa fører i grunnen inn i ei
blindgate, for det er då nettopp funksjonen til sosialdemokratiet å spreie illusjonar, i og med at det er ei objektiv støtte for ' kapitalismen. Slik vil det halde fram
med å vere så lenge det eksisterer. Ei slik forklaring
fører ikkje til ein ny praksis.
Like uproduktiv er forklaringa at den politiske reaksjonen i fascistisk form har 'omtåka', 'forført' og 'hypnotisert' massane. Det er og blir funksjonen til fascismen i
alle fall. Forklaringa er uproduktiv sidan ho ikkje viser
nokon utveg, men berre grunngir den politiske utviklinga
med den objektive funksjonen til kapitalistiske parti,
som alltid blir å støtte opp under herredømet til kapitalismen. Sjølvsagt skal ein avsløre den objektive funksjonen til sosialdemokratiet og fascismen. Men røynslene viser
at om ein avslører rollene deira tusen gonger, så får ein
ikkje massane overtydde likevel. Den sosialØk0nomiske problemstillinga strekk altså ikkje til åleine. Ligg det då
ikkje nær å spØrje: Kva e~ det ~om gå~ 60~ ~eg i ma~~ane
sidan dei korkje kunne eller ville forstå desse rollene?
Vi er ikkje tente med å seie opp att og opp att, 'Arbeidarane må no sjå ... ', eller 'Vi har ikkje forstått ... '.
Kvifor har ikkje arbeidarane sett og vi ikkje forstått?
Diskusjonen mellom opposisjonen på høgrefløya (i kommunistpartiet) og Komintern hadde også sitt grunnlag i problemstillingar som er uproduktive. HØgreflØva påsto at
arbeidarane ikkje hadde kampvilje. (Parti-)3 'Linja' påsto derimot at arbeidarane var revolusjonære og påstanden
til høgrefløya var forræderi mot det revolusjonære målet.
Desse anten /eller problemstillingane var mekanistiske,
udialektiske. I røynda hadde ein måtta slå fast at den
vanlege arbeidaren ber ein motsetning i seg. Han er revolusjonært innstilt, men har samstundes borgarlege hemningar (t.d. bindinga til partileiinga hjå dei sosialdemokratiske arbeidarane). Han er ikkje eintydig revolusjonær
eller eintydig borgarleg, men står i ein konflikt. Den
psykiske strukturen har på den eine sida utgangspunkt i
klassesituasjonen, og det fremjar ei revolusjonær innstilling. På den andre sida veks han fram i den sams atmosfæren i det borgarlege samfunnet, som står i vegen for
utviklinga av eit revolusjonært medvit.
Det er ikkje berre avgjerande å sjåein slik motsetning,
men ein må også finne ut korleis det borgarlegeog det
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klassemessiqe konkret framstiller seg i arbeidaren. Same
problemstiliinga gjeld også for middelstandsfolk. Vi forstår straks at dei under krisa gjer opprør mot 'systemet'.
Men at slike som alt er proletarisert økonomisk og er
redde for å gli ned i proletariatet ,
blir ekstremt reaksjonære, det kan vi ikkje umiddelbart forstå berre ut
frå sosialøkonomiske drivkrefter. Også desse har ein motsetning i seg, mellom opprørske kjensler og reaksjonære
mål og tankegang.
Vi har t.d. heller ikkje forklart ein krig skikkeleg sosiologisk om vi finn dei Økonomiske og politiske lovene
som gav dei dinekte grunnane til han. Dei tyske anneksjonstendensane som gjorde seg gjeldande mot Briey og
Longy, mot det belgiske tungindustriområdet, mot utviding
av koloniområdet i Vest-Asia fØr 1914, forklarar ikkje
krigen åleine. Dei Økonomiske motsetningane i den tyske
imperialismen var nok den avgjerande direkte faktoren, men
vi må også sjå på den ma66ep6ykologi6ke basisen for verdskrigen. Vi må spØrje kvifor det var massepsykologisk grobotn for den imperialistiske ideologien, korleis dei imperialistiske parolane vart omsette i handling. Ein svarar ikkje tilfredsstillande på desse spørsmåla når ein gjer
fØrarane for Den Andre Internasjonalen ansvarlege for det
i og med at dei svikta.
Kvi&on let millionma66ane av
606~ali6ti6k

og antiimpeniali6ti6k inn6tilte anbeidanan

6eg 6onnåde? Berre hos eit mindretal gjer det seg gjeldande angst for fylgjane av militærnekting. Den som har
vare med på mobiliseringa i 1914, veit at ulike stemningar gjorde seg gjeldande hos dei proletariske massane. Eit
mindretal stilte seg medvite avvisande. Svært breie lag
gav seg berre over til lagnaden meir eller mindre apatisk.
Men ikkje berre i middelsjikta,- langt inn i proletariske
krinsar var det mange som var strålande oppglødde for krigen. Apatien til den eine som iveren til den andre var utan
tvil det massestrukturelle fundamentet, det massepsykologiske grunnlaget for verdskrigen. Ein kan ikkje nøye seg
med å kalle det 'krigspsykose' eller 'omtåking av massane'. Ein må avsløre at den imperialistiske ideologien til
storfinansen berre kunne bli til ei materiell kraft gjennom at massane vart slik som imperialismen ville ha dei.
Det er allmenne prinsipp i klassesamfunnet som her gjer
seg gjeldande. Det ville stå i motsetning til den marxistiske teorien om klassemedvitet om ein vurderte massane
slik at dei er tilgjengelege for ei endefram omtåking. Vi
har her med det viktige faktum å gjere, at kvar samfunnsordning dyrkar seg fram dei strukturane hos massane som
ho treng for å nå dei viktigaste måla sine.4 Utan desse
strukturane som må granskast massepsykologisk, hadde det
altså ikkje vare råd å føre krigen. Det må vere eit viktig samsvar mellom den Økonomiske strukturen i eit samfunn og den massepsykologiske strukturen til dei som
lever i det. Ikkje berre er den herskande ideologien
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ideologien til den herskande klassen. Men det som viktigare er når ein skal løyse praktiske politiske problem:
Også mot6etningane i den Økonomiske strukturen i eit samfunn må ha sin plass i den psykiske strukturen til dei
undertrykte. Elles var det ikkje tenkeleg at dei økonoraiske lovene til eit samfunn fekk sin konkrete verknad utelukkande gjennom handlingar, dvs. gjennom dei psykiske
strukturane til massane som er underlagde lovene.
Den proletariske rørsla kjende godt til kor viktig den
såkalla 'subjektive faktoren i soga' er. I motsetning til
den mekaniske materialismen er hos Marx mennesket prinsipielt funne å vere subjektet i historia. Lenin bygde ut
nettopp denne sida av marxismen. Det som mangla, var 6ofl-

6tåinga av iflfla6jonell, ikkje-6øflemål6tenleg handlemåte.
Kva er det som hindrar samsvar mellom Økonomi og ideolog i? Vi må kunne forklare korleis mystikk har kunna sigre
over vitskapleg sosiologi. Og denne oppgåva har vi fyrst
løyst skikkeleg når forklaringa automatisk fører til ein
ny praksis. Arbeidsfolk står i ein motsetning mellom reaksjonære og revolusjonære tendensar og er korkje eintydig borgarlegeeller eintydig revolusjonære.Når vi finn
denne motsetnaden, må vi sjølvsagt i vår praksis møte dei
konservative psykiske kreftene med revolusjonære. Mystikken er reaksjonær, og det borgarlege mennesket er mystisk.
Prøver ein å le ut mystikken, kallar han omtåking eller
psykose og ikkje forklarar han, så skaper dette ingen ny
praksis mot mystikken. Når ein kan forklare mystikken
materialistisk, så vil dette nødvendigvis føre til ei motgift mot mystikken. Men for å klare denne oppgåva, må ein
så langt forståinga rekk avklare vekselverknaden mellom
ideologi og sosiale tilhøve. Serleg må ein legge merke
til det iflfla6jonelle, som ikkje kan forklarast direkte ut
frå sosialøkonomiske drivkrefter.

3. Alt Lenin undra seg over den merkelege, irrasjonelle
måten som massane kunne opptre på framror oppreistar og
i sjølve oppreistprosessen. Han fortel om soldatoppreistane i Russland i 1905:

"Soldaten vafl 6ull av 6ympa:ti 6ofl bøndene 6i 6ak. Au.ga
han6 glødde opp 6:tflak6 de:t va.Jet tale om jofld. Mak:ta
hadde 6leifle gongefl gått ovefl til 6alda:tane i avdelingane, men 6å god:t 6am aldfli hadde de:t vafl:te til ei vilj e6a6:t u.:tnytting av denne mak:ta. Soldata.ne vafl :tvilJcådige. NokJce :tima.fl ettefl a:t dei hadde dJcepe ein 6aflha:tt be6aling6mann, 6et:te dei dei andJce på 6Jci6a:t og
gjekk :til tinginga.fl med 6:tyfle6maktene. Så le:t dei 6eg
6ky:te, la 6eg undefl pi6ken og le:t 6eg a:t:tefl 6penne
u.ndefl åket · " (Ubefl
"
Religion, 6.65. Vefllag 6.Lit.u..Pal.)
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Mystikarar av alle slag vil forklare ein slik handlemåte
ut frå mennesket sin evig moralske karakter. Denne moralske karakteren hindrar opprør mot den gudommelege innretninga som heiter privat eigedom, mot staten og dei som
representerer han. Vulgærmarxisten merkar seg ikkje slike
fenomen, og for di dei ikkje kan forklarast direkte sosialøkonomisk, kan han ikkje forstå dei skikkeleg. Den
freudske oppfatninga kjem røyndomane mykje nærare når ho
ser ei slik framferd som verkanden av skuldkomplekset i
tilhøvet til farsfigurane som mennesket utviklar i barndomen. Denne forklaringa seier oss likevel for lite om
det sosiologiske grunnlaget og funksjonen til denne veremåten og gir oss såleis inga praktisk løysing. Ho ser pgså bort frå samanhengen med forma til kjønnslivet til dei
breie massane.
Vi har å gjeremed eit massepsykologisk fenomen som er av
eit irrasjonelt slag. For å finne ut av dette må vi sjå
litt på dei -0ek-0ualøkonom~-0ke problemstillingane,- som
seinare vil bli handsama nøyare.
SeksualØkonomien er ein retning i forskinga om sosiologien til kjønnslivet åt menneska, som har vorte skapt gjennom at ein har brukt den dialektiske materialismen i arbeidet nokre år no. Ein har korne fram til ei rekke slutningar som verkar nye. SeksualØkonomien går ut frå fylgjande føresetnader.
Marx fann at den Økonomiske produksjonen og klassemotsetnadene, som Økonomien skaper på eit visst punkt i den
historiske utviklinga, er avgjerande for heile samfunnslivet. Dei som har makta over produksjonsmidla, nyttar
berre sjeldan brutalt makt mot den undertrykte klassen.
Hovudvåpenet deira er ideologien, som er den mektige støtta til statsapparatet. Vi har alt hØyrt at Marx sette opp
dei levande, produserande menneska med alle sine psykiske
og fysiske eigenskapar som fyrste føresetnad i soga og i
politikken. Når strukturen til dei handlande menneska,
den såkalla 'subjektive faktoren i soga' ikkje vart utforska, så har dette sin gode grunn i at Marx var sosiolog og ikkje psykolog. Det fanst på hans tid ingen naturvitskapleg psykologi i det heile. Det vart altså ikkje
gitt noko svar på spørsmålet om kva grunn det kunne ha at
menneska fann seg i utbyting og moralsk nedverding, dette
fleire tusen år gamle slaveriet. Det som vart.gjort klart,
var den Økonomi~ke prosessen i samfunnet og korleis den
privatøkonomiske utbytinga verka.
Knapt eit halvt århundre seinare fann F~eud ut av den prosessen som er rådande i sjelelivet. P-0ykoanaly-0e kalla han
den spesielle metoden som han brukte i dette arbeidet.
Oppdagingane hans som verka Øydeleg gande på ei lang rekke
oppfatninqar som hadde vore vanlege tidleqare, hadde i seg
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sjølv ein omveltande karakter, og gjorde at verda i fyrstninga stilte seg hatig mot han. Viktigast er dei fylgjandeS.
Berre ein liten del av sjelelivet er medvite. Og denne
delen vert sjølv dirigert av prosessar i sjelelivet som
går for seg umedvite og difor ikkje kan kontrollerast av
medvitet. Psykiske fenomen som draumar, feilreaksjonar,
den absurde talen til dei nevrotiske og sinnsjuke, kan
synast meiningslause; men kan ein sette dei inn i samanhengen i utviklinga til den einskilde, får dei full meining. Psykologien vart med dette ein av naturvitskapane
medan han tidlegare anten hadde eksistert som eit slag
hjernefysikk ('hjernemytologi') eller læra om ei mysteriefull objektiv ånd.
Den andÆe store oppdaginga var at alt småbarna utviklar
ein livleg seksualitet som ikkje har noko med Økslinga å
gjere.
SeR~ualltet og øR~llng, ~eR~uell og genltal er
altså ikkje det same. Gjennom analyttisk dissekering av
dei psykiske prosessane kunne ein ettervise at den seksuelle energikilda, llbldo,
som skriv seg frå kroppslege
kjelder, er den sentrale drivkrafta i sjelelivet. Dette
viser seg tydeleg når libido kjem i strid med dei reelle
levevilkåra. Biologiske føresetnader og sosiale levevilkår verkar altså saman på sjelelivet sit område.
Den tÆedje store o ppdaginga var at barneseksualiteten til
vanleg blir fortrengd for di barnet er redd for å bli
straffa for seksuelle handlingar og tankar (i sin kjerne
er dette kastraksjonsangst) . I barneseksualiteten spelar
tilhøvet til foreldra ei stor rolle ('Ødipuskomplekset').
Fortrenginga hindrar barneseksualiteten å komme til uttrykk og vil etter at ein er vorten vaksen, viske han ut
or minnet. Fortrenginga av barneseksualiteten minkar ikkje
styrken han har. Tvert i mot synest fortrenginga å auke
krafta i denne drifta, og let ho ytre seg gjennom fleire
ulike sjuklege forstyrringar i sjelelivet. Ettersom det
knapt finst unnatak frå denne regelen mellom kulturfolk,
kunne Freud seie at han hadde heile menneskeætta som
pasient.
Den fijeÆde oppdaginga gjeld moralinstansane i mennesket,
og er svært viktig for massepsykologien. Moralinstansane
har langt frå ein overjordisk bakgrunn, men er resultat
av oppsedingstiltak i den tidlege barndamen frå foreldra
eller representantar for dei. Dei oppsedingstiltaka som
er retta mot seksualiteten til barnet har ein sentral
verknad. Den opphavlege konflikten mellom ynska til
barnet og forbada til foreldra får eit framhald i konflikten mellom drifter og moral inne i kvart einskild
individ. Moralinstansane som verkar i undermedvitet, motverkar hjå vaksne at ein skal kjenne til naturlovene som
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gjeld for seksuallivet, og hindrar at mykje av det som
går for seg i undermedvitet, kjem fram i medvitet. Desse
moralinstansane er det altså som skaper seksualfortrenginga og forklarar kvifor folk ikkje vil oppdage barneseksualiteten.
Kvar av desse oppdagingane (vi har berre teke med dei som
er viktigast for vårt emne) var eit hardt slag mot den
borgarlege moralfilosofien. Serleg gjekk det ut over religionen som forsvarar evige sedlege verdiar, som let ei
objektiv ånd råde i verda, som nektar for barneseksualiteten og innskrenkar seksualiteten til berre å vere ein
forplantings funksjon.
Desse oppdagingane har til denne tid ikkje fått den verknad dei burde hatt. Den psykoanalyttiske sosiologien som
skulle bygd på dei, har for det meste teke bort det som
kunne gitt dei største framstega, og peika mot ei revolusjonær omforming av samfunnet. Om dette kan vi berre i
grove trekk summere opp: Den analyttiske sosiologien har
prøvd å analysere samfunnet likeeins som eit individ. Han
har sett ein absolutt motsetnad mellom kulturprosess og
seksuell tilfredsstilling, han har sett på dei destruktive driftene som opphavlege og biologisk gitte fakta
som rår i menneskelivet og ikkje kan ryddast bort. Morsretten som rådde i urtida blir fornekta. Dette fører til
ein lanunande skepsis ~g til at psykologane ikkje torer ta
konsekvensane av sine eigne oppdagingar. I dag står dei
som motstandarar av freistnader på å ta desse konsekvensane, og representantane deira viser seg slett ikkje inkonsekvente i . kampen mot desse freistnadene. Men det endrar
ikkje vår innstilling til dei store oppdagingane til
Freud. Dei må forsvarast mot alle åtak, same kva side dei
måtte korne frå.
Problemstillinga til seksualØkonomien som går ut frå desse oppdagingane, er ikkje av dei vanlege freistnadene på
å erstatte, utfylle, kombinere, osv. Marx med Freud eller
Freud med Marx. (Vi ser her bort frå den dialektisk-materialistiske kritikken av den psykoanalyttiske teorien.)
Vi har tidlegare peika på kva vitskapleg funksjon psyko~nalysen har å fylle innanfor den historiske materialismen, og som sosialøkonomien ikkje maktar: nemleg å forklare strukturen og dynamikken til ideologien, men ikkje
det historiske grunnlaget for han.
Psykoanalysen er i sin kliniske kjerne det grunnlag som
ein framtidig dialektisk-materialistisk psykologi må ha.
Set ein dei nye kunnskapane inn i sosiologien, når denne
eit langt høgare nivå. For no fattar han røyndomane langt
betre av di han endeleg har fått eit mykje betre bilete
av eigenskapane til mennesket. At i: in ikkje straks kan
korne med billege praktiske råd, er noko som berre trang-
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synte politikarar kan gjere til klagemål. Den borgarlege
vitskapen forvrengjer psykoanalysen på alle vis, men berre politiske skrålhalsar kan bruke det som grunn for å
forkaste han. Han har gitt oss forståinga av seksualiteten, og det vil ein ekte marxist rekne som ein stor og
ærerik vitskapleg revolusjonær dåd. Den seksualøkonomiske
vitskapen byggjer på det lOliologilQe fundamentet til
Marx og det plyQofogilQe til Freud. Han blir då sjølvsagt
viktig både som massepsykologi og seksualsosiologi, og
startar der den klinisk-psykologiske problemstillinga til
psykoanalysen stansar opp, i det ein avviser den idealistiske sosiologien og kulturfilosofien til Freud6.
Psykoanalysen viser oss korleis seksualiteten blir undertrykt og fortrengd, og at dette får sjukelege fylgjer.
Seksualøkonomien held fram: Kva sosiologiske grunnar har
det at samfunnet undertrykkjer seksualiteten og individet
fortrengjer han? Kyrkja påstår at det er for at det skal
gå bra med sjela i eit liv etter dette. Den mystiske moralfilosofien seier at det er i samsvar med den evige etisk-sedlege naturen til menneska. Freuds kulturfilosofi
påstår at det er for skuld 'kulturen'. Ein blir skeptisk
og spør seg sjølv korleis onani hos småbarn og kjønnsleg
omgang i ungdomen kan vere til hinder for bygging av bensinstas jonar eller rutefly. Ein anar at det ikkje er kulturell verksemd i seg sjølv som er eit hinder, men den
forma som ho har fått i dag. Og denne forma er ein gjerne
villig til å ofre ' dersom det kan skaffe bort det store
elendet som rår mellom barn og ungdom. Problemet gjeld
ikkje lenger kulturen, men samfunnsforma. Granskar ein
soga til seksuslundertrykkinga og korleis seksualfortrenginga kom til, finn ein at dei ikkje sette inn i starten
av kulturutviklinga og altså ikkje er ein føresetnad for
kulturskaping. Fyrst med privat eigedom til produksjonsmidla og byrjinga på klasseinndelinga tek dei til å gjere
seg gjeldande. Dei kjØnnslege interessene til alle tek
til å bli underordna dei Økonomiske profittinteressene til
eit mindretal. Denne kjensgjerninga har fått ei fast organisatorisk form gjennom det monogame ekteskapet og den
farsrettslege familien. Med innskrenkinga og undertrykkinga av kjønnslivet endrar kjenslene til menneska karakter. Ein seksualfornektande religion oppstår, og etter
kvart byggjer den herskande klassen sin eigen seksualpolitiske organisasjon: Kyrkja og alle organisasjonane av
same slag som har vare før ho, har alle hatt som eit mål
å utrydde den seksuelle lysta til menneska og såleis
minske lykka i verda. Dette kan ein godt forstå sosiologisk i samanheng med den stadig blØmande utbyttinga av
menneskeleg arbeidskraft.
For å skjØne denne samanhengen, er det naudsynt å finne
ut av den samfunnsmessige kjerneinstitusjonen som kombinerer både den økonomiske og seksualøkonomiske situasjon-
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en til det privatøkonomiske samfunnet. Utan å ta med denne institusjonen er det uråd å forstå seksualØkonomien og
den ideologiske prosessen i patriarkatet. Psykoanalysen
av menneske i alle aldersgrupper, frå alle land og alle
sosiale sjikt gir eintydig: Samanknytinga av den seksuelle med den sosialøkonomiske strukturen til samfunnet,
og den ideologiske reproduksjonen av samfunnet går for
seg i dei fyrste fire til fem leveåra og i familien. Kyrkja held berre fram i denne funksjonen. Såleis har klassestaten enorm interesse av familien, som har vorte strukturog ideologifabrikk for han.
Vi har funne den institusjonen som både dei seksuelle og
Økonomiske interessene er knytte til. No må vi spørje korleis desse blir kombinerte og korleis samanknytingsmekanismen er. Dette spørsmålet får ein svar på når ein tek
det opp i analysen av einskilde menneske. Den typiske
strukturen til det borgarlege mennesket(proletariatet medrekna) gir eit klart resultat: Den rådande moralen hemmar
det naturlege kjønnslivet og står i siste etappe i vegen
for den genitale seksualiteten til barnet. Dette gjer
borna engstelege, skye, autoritetsredde og lydige, i borgarleg meining gode og velseda. Dei kreftene i mennesket
som vil ha det til å reise seg, blir lamma for di kvar ein
aggressiv impuls blir halden nede av kvelande angst. Det
seksuelle tabuforbodet fører med seg ei almen hemming av
tanken og evna til å kritisere. Kort sagt er målet til
den rådande moralen å skape ein statsborgar som er tilpassa samfunnsordninga til privateigedomen og finn seg i
ho trass i naud og fornedring. Som førebuing går barnet
gjennom familien som ein autoritær miniatyrstat, og må
tilpasse seg han fyrst for så å kunne innpasse seg i den
almenne ramma for samfunnet. Omstruktureringa av menneska
går for seg - og det må vi halde nøye fast ved - i hovedsak gjennom forankring av seksuell hemming og angst til
dei naturlege seksuelle drivkreftene.
Tek vi for oss som døme ei gjennomsnittleg kristeleg arbeidarkone vil vi straks forstå kvifor seksualØkonomien
ser på familien som den viktigaste reproduksjonsstaden
for ideologien til det privatøkonomiske samfunnssystemet.
Ho svelt likså mykje som ei som er kommunist og står i
den same Økonomiske situasjonen, men røystar gjer ho på
'Zentrurn•7 og seinare på NSDAP8. Ser vi så på skilnaden
i seksualideologi hos ei gjennomsnittleg klassemedviten
kvinne og ei gjennomsnittleg kristen kvinne, forstår vi
kor avgjerande viktig seksualstrukturen er. Antiseksuell
moralsk hemming hindrar den kristne kvinna i å bli medviten om den sosiale stillinga si, og bind ho like fast
til kyrkja som den let ho ha redsle for 'seksualbolsjevismen'. Teoretisk har ein fylgjande situasjon: Vulgærmarxisten som tenkjer mekanisk, vil gå ut frå at klassemedvitet, dvs. forståinga av den sosiale stillinga, må
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bli serleg godt utvikla når den seksuelle nauda kjem i
tillegg til den økonomiske. Ut frå dette måtte massen av
ungdom og kvinner vere langt meir klassemedvitne enn mennene. I realiteten er det motsette tilfelle, og vulgærmarxisten står heilt hjelpelaus framfor dette. Han vil
finne det heilt uforståleg at kristne kvinner ikkje ein
gong vil høyre det Økonomiske programmet han legg fram.
Forklaringa er fylgjande: At dei materielle behova blir
hindra tilfredsstilt, gir eit heilt anna resultat enn at
dei seksuelle behova blir undertrykte. Medan det fyrste
driv ein i retning av opprør, verkar det andre stikk motsett. I og med at dei seksuelle krava blir fortrengde og
haldne borte frå medvitet, og det blir skapt indre psykisk forsvar imot dei, blir det samstundes skapt ei hindring for at ein verkeleg skal sette seg opp mot nokon av
desse formene for undertrykking. Ja, til og med hemminga
av oppreistviljen er umedviten. I medvitet til det gjennomsnittlege upolitiske mennesket finst det ikkje spor av
oppreistvilje. For å gjere det klarare skal vi sette opp
fylgjande skjema
KLASS EST ATEN

UTB~ S
MOTIV FOR

UALUNVERTRYKK!NG

I \MOTIV FOR

OPPRrfi~;~~PRr

SEKSUALFORTRENGING

BEHOV FOR
SEKSUALBEHOV
MAT, KLEVE
OG HUS
Seksualfortrenginga styrkjer den politiske reaksjonen
ikkje berre på den måten som nettopp er skildra og som
gjer kvart individ i massen passivt og upolitisk. Ho skaper også ei sekundær kraft i strukturen til det b.orgarlege
mennesket, ei kunstig interesse som er ei aktiv støtte
for den herskande ordninga. For når dei naturlege banene
for tilfredsstilling av seksuelle behov er stengde av
seksualfortrenginga, så finn seksualiteten seg andre vegar til erstattande tilfredsstillingar. Til dømes utviklar
den naturlege aggresjonen seg til brutal sadisme, som er
e:in vesentleg del av det massepsykologiske grunnlaget for
den krigen, som blir sett i scene av nokre få for å tene
deira imperialistiske interesser. For å nemne eit anna
eksempel: Militarismen er hovedsakleg massepsykologisk
basert på ein libidinøs mekanisme. Den seksuelle verknaden av uniformene, den erotiske oppegginga av dei rytmisk
fullkomne parademarsjane og den ekshibisjonistiske karak-
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teren til militær framferd har til denne tid i praksis
vore klarare for ei hushjelp eller ein gjennomsnittleg
funksjonær enn for dei mest danna politikarane våre. Derimot nyttar den politiske reaksjonen seg medvite av desse
seksuelle interessene. Han lagar ikkje berre påfuglaktig
utstafferte uniformer for mennene, men let slik som i
Amerika lokkande kvinner drive verving. Til slutt skal også minnast om verveplakatane til dei krigslystne maktene
med om lag fylgjande innhald: 'Vil Du lære å kjenne framande land, så gå inn i Kongens marine!' Og dei framande
landa blir framstilt gjennom eksotiske kvinner. Kvifor
verkar desse plakatene? For di seksualinnskrenkingane har
gjort ungdomen vår seksualhungrig.
Seksualmoralen både hemmar klassevedvitet og let dei kreftene som dei kapitalistiske kreftene kan gjere seg nytte
av, få sin energi frå den fortrengde seksualiteten. No
forstår vi betre eit kjernestykke i den prosessen der
ideologien verkar attende på den Økonomiske basisen.
Hemminga av seksualiteten endrar strukturen i dei Økonomisk undertrykte menneska slik at dei handlar, føler og
tenkjer i strid med sine materielle interesser. Det er
det same som tilpassing til bursjoasiet.
Det Lenin observerte, blir såleis godtgjort og forklart
massepsykologisk. Soldatane frå 1905 såg umedvite i offiserane fedrene sine frå barndomen. Fedrene, som får sitt
fortetta uttrykk i førestellinga om gud, nekta ein seksualiteten, og dei korkje torde eller kunne drepe endå
dei Øydela livslykka for ein. Angeren etter at makta var
overteken og tvikinga var uttrykk for hat som var omvandla
til motstykket sitt, medliding, og såleis ikkje kunne
trengje fram til aksjon.
Det praktiske problemet i massepsykologien er såleis å
aktivere det passive fleirtalet i folket som støtt hjelper reaksjonen til siger, og få bort dei hemmingane som
hindrar eit klassemedvit å utvikle seg av den sosialøkonomiske stoda. Dersom ein kunne løyse fra lekkjene og
styre imot dei rasjonelle måla til arbeidarklassen dei
sjeleenergiane som ein finn i ein gjennomsnittleg masse
som oppglØdde fylgjer med i ein fotballkamp eller ein
dårleg operette, så var dei ikkje lenger til å binde.

4. Fascismen trengjer inn i arbeidarkrinsane frå to sider: Han driv direkte materiell korrumpering av 'filleproletariatet' (eit uttrykk som ing en vil ha på seg). 'Arbeidararistokratiet' blir på si side utsette både for
materiell korrupsjon og ideologisk påverknad. Når det er
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tale om at proletariatet blir ført bak lyset, så blir
likevel ei rekkje spørsmål uløyste. Vel er det slik at
fascismen ikkje har politiske skruplar og lovar kvar og
ein kva som helst. Til dømes stod det slik i ein artikkel
av Dr. Jarmer som hadde overskrifta 'Kapitalisme'. ('Angriff', 24-9-31): 'Hugenberg har på den tysknasjonale partikongressen i Stettin gledeleg tydeleg vendt seg mot den
internasjonale kapitalismen. Men han understreka samstundes at ein nasjonal kapitalisme er naudsynt.' 'Med det har
han på nytt drege skillelina mellom tysknasjonale og nasjonalsosialistar. For dei siste er klar over at den kapitalistiske Økonomiske ordninga, som no lid samanbrot over
heile verda, må erstattast av ei anna. For til og med
under ein nasjonal kapitalisme kan inga rettferd råde.'
Dette lyder nesten kommunistisk. Her appellerer den fascistiske propagandaen direkte til det revolusjonære klassemedvi tet til industriarbeidarane, heilt medviten om at
føremålet er å bedra. Men det store spørsmålet er kvifor
dei nasjonalsosialistiske arbeidarane ikkje snart forstår
at fascismen lovar einkvar kva som helst. Det er samstundes vorte kjent at Hitler tinga med kapitalistar i storindustrien, at han fekk pengar av dei og lova streikeforbod.
Det må ligge i den psykologiske strukturen til gjennomsnittsarbeidaren at ein slik motsetning ikkje gjer verknad
på han, trass i det intense oppklaringsarbeidet som kommunistane har drive.
I samtale med den amerikanske journalisten Knickerbocker
sa Hitler til spørsmålet om å godkjenne den private gjelda
i utlandet: 'Eg er overtydd om at dei internasjonale bankierane snart vil innsjå at Tyskland under ei nasjonalsosialistisk regjering er ein sikker stad å sette pengar, at
dei med glede tilstår ein rentefot på om lag 3 % på kredi ttane. •9
Når den revolusjonære propagandaen har som hovudoppgåve å
'ta bort tåka' frå proletariatet, så klarer ein ikkje det
gjennom å appellere til klassemedvitet som vel å merke
både er uutvikla og ureint. Heller ikkje er det nok at ein
også stadig held framfor arbeidarane korleis den objektive
Økonomiske og politiske stada er, og avslører bedraget
som dei er utsette for. Den revolusjonære propagandaen må
ha som fyrste oppgåva å ta omsyn til mot~etningane i ahbeidahen. Klassemedvitet er ikkje oftast berre overdekt
eller omtåka, men dei psykiske elementa som skal skape
klassemedvitet er for ein del uutvikla, i nokon mon er dei
fylte med småborgarlege strukturdelar. Grunnoppgåva til
propagandaen er vel å destillere ut klassemedvitet til dei
breie massane.
I tider med 'roleg' borgarleg demokrati står det i hovudsaka to vegar opne for industriarbeidaren som ikkje er
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arbeidslaus: Han kan identifisere seg med småborgarskapet
som ideologisk sett står over han, eller han kan identifisere seg med si eiga klasse som alt under kapitalismen
utviklar si eiga livsform som i mangt og mykje er motsett
den borgarlege. Det fyrste vil seie å misunne småborgaren,
ta etter han og ta over alle livsvanane hans dersom det
vert materielt mageleg. Det andre vil seie å avvise livsvanane og ideologien til småborgaren, distansere seg frå
og fornekte han, og legge vekt på og framheve si eiga
livsform. Arbeidaren lever både som samfunnsmedlem og
som klassemedlem og kan like godt velje den eine som den
andre utvegen, i alle høve står begge opne.
Den revolusjonære rørsla har ikkje vurdert rett kva dei
små dagligvanane som synest så uviktige, har å seie. Ja,
ofte har dei vorte utnytta på feil måte. Proletaren skaffar seg eit småborgarleg soverom så snart han har høve
til det, endå om han elles er klassemedviten. Saman med
dette hØyrer undertrykkinga av kona, endå om han er kommunist.lo Saman med dei 'anstendige' søndagskleda, småborgarleg dans og tusen andre 'småting' har dette gjennom
kronisk innverknad meir kontrarevolusjonær verknad enn
tusen forsamlingstalar og flygeblad kan gjera godt att.
Det småborgarlege livet verkar ustanseleg, trengjer inn i
kvart riss i kvardagslivet medan fabrikkarbeidet og flygebladet berre verkar nokre timar. Ein arrangerer småborgarlege festar 'for å nå fram til massane' og tek på denne
måten omsyn til dei småborgarlege instinkta til arbeidaren. Det er ein stor feil når dette blir gjort utan å sette det småborgarlege ut av funksjon og utan å drive fram
med alle middel dei spirande proletariske livsformene
med alle middel som ein har i propagandaen. I 'aftenkjolen' som ei arbeidarkone skaffar seg for å ha på slike
fe star, ligg ne:ir sanning om psykologien til arbeidaren
under kapitalismen enn i hundre artiklar. Finkjolen eller
den familiære Øldrikkinga er berre det ytre uttrykket for
noko som går for seg i arbeidaren det gjeld, og er eit
teikn på at grunnlaget for opptak av sosialdemokratisk
eller nasjonalsosialistisk propaganda alt er til stades.
Når fascisten lovar å avskaffe proletariatet og har framgang med det, så er det i 90 av 100 tilfelle ikkje det
Økonomiske programmet men finkjolen som har verka.
Vi må akte meir, mykje meir, på desse tinga i kvardagslivet. I frå .dei formar klassemedvitet, eller det motsette, seg konkret, ikkje frå fraser eller ord, som berre
vekkjer oppglØding ei kort stund. Her ventar eit viktig
og fruktbart arbeid. Det revolusjonære massearbeidet i
Tyskland dreiv nesten berre propaganda mot svolten. Dette
var nok det viktigaste argumentet, men som det viste seg,
var det ein altfor smal basis. Livet til masseindividet
går for seg på tusen ulike måtar bak kulissane. Den unge
arbeidaren til dømes har tusen sorger av seksuell oq kul-

108

turell natur, som rår over han så snart han har stilla
den verste svolten. Kampen mot svolten står i fyrste rekka, men han må ikkje stå åleine. Det som går for seg i
kulissane av menneskelivet, må energisk utan tvik og unntak dragast fram i det mest grelle lyset på scenen i det
'apeteateret' der vi samstundes er tilskodarar og spelar
med.
Det ville vise seg at proletariatet alt under kapitalismen er uendeleg skapande i freistnadene på å demonstrere
sine eigne livsformer og synsmåtar. Trengde politikken
såleis inn i kvar minste sprekk i kvardagen, ville desse
affektane og kjenslene i massane som i dag er småborgarleg bortsjukna, sleppe fram og gi dei turre politiske
kjensgjerningane ein uovervinneleg stil og styrke. Ein
kjem ikkje utanom ei gjennomarbeiding av desse spørsmåla,
og ho må vere både detaljert, konkret og sakkunnig. Ho
vil sikre og framskunde sigeren for revolusjonen. Her
skal ein ikkje komme med den sterile påstanden at slike
framlegg berre er ein måte å skape illusjonar på, for di
dei byggjer på at mennesket let seg forandre under kapitalismen. Ein kjempar ikkje for å få fram alle anlegg til
proletarisk måte å leve på for di ein vil ha gode dagar
under kapitalismen. Men ein held ei utfordrande avgrensing mot det borgarlege, stiller seg kampglad på sida åt
spirane til proletarisk livskultur for å motverka skamma
over å vere proletar. For så lenge det småborgarlege er
sterkare enn det klassemessige elementet i arbeidaren,
vil han vanskeleg seie at han ynskjer revolusjonen og
handle i samsvar med det. Det er også ein annen grunn til
at ein ikkje kan la vere å drive dette massepsykologiske
arbeidet og ein tilsvarende propaganda.
Proletarisk skam er akkurat det motsette av proletarisk
sjølvmedvit, og er eit kjerneelement i tendensen til å ta
etter småborgaren. Skamma skaper også det massepsykologiske grunnlaget som fascismen står seg på så snart han
tek til å trenge inn mellom arbeidarane. Fascismen lovar
å avskaffe klassane. Det vil seie å gjere slutt på det å
vere proletar, og dette appellerer til dei småborgarlege
innstillingane mellom arbeidarane. Proletarar som er
oppvaksne på landet og seinare innflytta til byen, har
også teke med seg den familiære ideologien til bøndene
som etter det vi har sett , er den beste grobotnen for
imperialistisk-nasjonalistisk ideologi. I tillegg kjem
ein ideologisk prosess som ein ikkje har merka seg godt
nok når ein vurderte sjansane for den revolusjonære rørsla
i land som er hØgt eller slike som er lavt utvikla industrielt.
Då Kautsky ennå ikkje var sokken ned til å verte ein rasande hatar av revolusjonen, slo han fast at arbeidarane i
det høgt industrialiserte England politisk sett står at-
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attom arbeidarane i det industrielt lavt utvikla Russland
(Soziale Revclution, 2.oppl, s.59-60). Dei politiske
hendingane i dei siste 15 til 20 åra let ingen tvil apen
om at revolusjonære oppreistar lettare kjem i stand i
land som er lavare utvikla industrielt. Her kan ein samanlikne India og China med England, USA og Tyskland. Og
dette trass i at ein i dei sist nemnde landa hadde ei
betre organisert og meir klassemedviten arbeidarrørsle
med lange tradisjonar og betre skolering. La oss sjå bort
frå byråkratiseringa av arbeidarrørsla som i seg sjølv er
eit sjukdomssymptom og som har si historiske forklaring.
Spørsmålet er då kvifor sosialdemokratiet og tradeunionismen er så rotfast i dei vestlege landa.11 So~ialdemo
k~atiet kvile~ ma~~ep~ykologi~k
~t~uktu~ane

til

på dei

~måbo~ga~lege

tilhenga~ane ~ine.

Ein må forklare historisk kva omlaging proletariatet går
igjennom i hØgkapitalistismen. Dette er ei slik omlaging
at den sosialdemokratiske ideologien ikkje var til å rikke
trass i fiaskoen til den sosialdemokratiske politikken,
trass i tiår med stadige villføringar som vart tekne opp
att og som ein også stadig påviste. Slik som hos fascismen ligg problemet ikkje så mykje i politikken til partileiinga som i den massepsykologiske basisen i arbeidarane. Her kan på ingen måte desse tilhøva bli analyserte
detaljert. Til det vantar endå føresetnadene. Eg vil berre peike på nokre tilhøve som synest meg sers viktige,
og som truleg vil kunne løyse mang ei gåte for den politikaren som granskar dei nøye. Og tilhøva er dei fylgjande:
I den tidlege kapitalismen har ein ved sida av den skarpe
Økonomiske grensa mellom borgarskap og proletariat ei
like klar ideologisk, serleg ei moralsk grense. Det fanst
ingen sosialpolitikk og den margstelande arbeidsdagen
varde seksten, atten eller endå fleire timar. Dette låge
livsnivået til industriarbeidarmiljØet som Engels har
gjeve ei klassisk skildring av i 'Die Lage der arbeitenden Klasse in England', gjer det uråd at proletariatet
kan ta opp i seg ideologien til borgarskapet. Dei borgarlege strukturane blir lite innarbeidde, kanskje med unntak av at dei også tafatt gjev seg over til lagnaden.
Frå massepsykologisk synsstad er proletariatet, medrekna
dei vanlege bøndene, kjenneteikna av å vere indifferente
og nesten sløve. Men dei har ikkje innarbeidd den borgarlege tankegangen. Difor kan ei revolusjonær innstilling bryte fram hos dei liksom av seg sjølv når ein tilsvarande situasjon oppstår. Og dei kan utvikle seg til å
bli uventande intense og målmedvitne. Under seinkapitalismen er det annleis. Når den organiserte arbeidarrørsla
har nådd slike sosialpolitiske mål som avgrensa arbeidstid, røysterett, sosiale trygder, så styrkjer dette (på
den eine sida) arbeidarklassen materielt. Men på same tid
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set ein motsett prosess i gang. Den auka levestandarden
fører med seg ei tilnærming til småborgarskapet, utviklinga av 'blikket oppover'. I oppgåande tider for Økonomien aukar borgarleggjeringa på. Og når ei krise så bryt
ut, slår dette ut i ei sterk hindring mot at klassekjensla skal utvikle seg til revolusjonært medvit.

Stynken til ~o~ialdemoknatiet i kni~eåna kan ikkje &on&nå ein neint politi~k ~yn~~tad, &on han en det
6ullenda uttnykket &on at pnoletaniatet heilt gjennom en
vonte gjennom~mitta av bonganleg tankegang. Det gjeld no

~tåa~t

å forstå kva som er grunnelementa i denne smitten. Her
er det to hovudelement som merkjer seg ut: Førarbindinga
og den seksualmoralske tilpassinga til småborgarskapet
sine normer. FØrarbindinga går ut på ei urikkande tru på
at den politiske føraren alltid har rett 12 (trass i at
arbeidarane samstundes har ein kritikk mot han, som likevel ikkje får noko å seie for handlingane deira). Alle
stader blir borgarleggjeringa av arbeidarane energisk
fremja av storborgarskapet. I starten brukte borgarskapet
heilt bokstavleg stokken mot arbeidarane. Der fascismen
ikkje har fått sigre, står han i dag i hovudsaka som reserve, slik at han berre blir brukt mot dei klassemedvitne arbeidarane. Mot massen av sosialdemokratiske arbeidarar brukar storborgarskapet derimot den småborgarlege
ideologien på alle område, og det er eit endå farlegare
middel.
Når krisa kjem som degraderer den sosialdemokratiske arbeidaren til kuli, så står borgarleggjeringa hans i vegen for å utvikle klassemedvitet. Trass i at han kritiserer og set seg opp mot leiarane, blir han også i framhald
sosialdemokrat. Eller fordi han både er revolusjonært og
småborgarleg innstilt, går han tvilrådig og viljesvak
over til nasjonalsosialistane. Han fylgjer minste motstands veg og går over til NSDAP og freistar å finne ei
betre erstatning for dei sosialdemokratiske førarane som
har skuffa han. Det er i hovudsaka avhengig av om det revolusjonære partiet brukar rett eller feil taktikk om han
skal la vere dette og skal vinne fram til ei skikkeleg
forståing av stillinga si i den kapitalistiske produksjonsprosessen. Kommunistane sin påstand om at den sosialdemokratiske politikken er med på å sette fascismen ved
roret, gjeld altså ikkje berre politisk, men også massepsykologisk, og det er vesentleg. Når det revolusjonære
partiet gjer store feil, fører vonbrotet over sosialdemokratiet, aukande elende og borgarleg tankegang arbeidarane også inn i lægeret til fascismen. I England etter
fiaskoen til politikken åt Arbeidarpartiet i 1930-31 tok
ei fascisisering til å gjere seg gjeldande mellom arbeidarane. Ved valet i 1931 gjekk dei ikkje over til kommunistane men til høgre. Også det sosialdemokratiske Skandinavia er på det sterkaste truga av ei slik utvikling.
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Når Rosa Luxemburg hevda at det ikkje er råd å drive revolusjonær kamp med 'kuliar' (Gesammelte Werke, Bd. 4,
s.647), så må ein spØrje seg kva for ein kuli som er
meint. Er det kulien før borgarleggjeringa eller etter at
borgarleggjeringa er gjennomført. FØr borgarleggjeringa
har ein å gjere med ei nesten sløv likesæle som er tung å
bryte gjennom, men også ei stor evne til revolusjonære
aksjonar. Etter forborgarleggjeringa har vi ein vonb~o~en
kuli framfor oss. Vil det ikkje bli tyngre å få han til å
gå inn for revolusjonen? Kor lenge kan fascismen nytte
ut vonbrotet over sosialdemokratiet og 'opprøret mot systemet' hos han til sine eigne formål? Like lite som vi kan
avgjere desse lagnadstunge spørsmåla i dag, like sikkert
er det at den internasjonale revolusjonære strategien må
ta omsyn til dette når hovudåtakspunkta skal fastleggast.

5. ETTERORV AV MARS 1934. Ein må legge merke til som ein
mangel i den nye proletariske fronten som tek til å danne
seg, at dei ulike proletariske næringspolitiske organisasjonane ~kkje ser eit viktig kanskje avgjerande faktum:
At, for det fyrste, nesten kvar einaste av dei proletariske revolusjonære gruppene hevdar ein del ut av sanninga.
At, for det andre, er skilnadene mellom desse gruppene
svært liten i høve til den kløfta det er mellom dei store
spørsmåla og oppgåvene i den politiske samtida og den
gjennomsnittlege forståinga for desse spørsmåla og oppgåvene i det revolusjonære lægeret. I dag er det eitt kjenneteikn på om revolusjonære grupper så vel som enkelte
kjemparar er brukbare, og det er kva stilling dei tek til
frammarsjen åt fascismen. Ein kan seie at den som ikkje
sjølv ser uløyste spørsmål eller vil la seg syne dei, er
fortapt. Og den som trur å ha forstått alt og er hundre
prosent klar i høve til dei kameratane som meiner noko
anna, er likså fortapte som dei som seier at vi har tapt
allereide. Den er lite brukbar som ikkje merkar gjæringa,
omlaginga av tankegangen og den nye viljen som stadig
stig klarare fram i dagen. Sameleis med den som ikkje forstår, fylgjer opp og fullfører omlaginga av den revolusjonære ideologien slik det trengs i klassekampen i den
fascistiske epoken. Han vil korkje forstå eller kunne tale
språket til den tyske revolusjonære av i dag. Difor vil
han heller ikkje kunne gje dei nasjonalsosialistiske førarane kjensla av at det held på å forme seg ein lagnad
for dei som dei ikkje lenger kan korne unna. Denne lagnaden blir skapt av at tenkinga til den tyske sosialismen
blir løyst frå dei lekkjene som har bunde han i mange år.
Kanskje var den farlegaste lekkja at ein urikkande trudde
at sosialismen ville sigrei kraft av ein naturprosess. Ein
hadde gløymt at det også er ein veg inn i barbariet og at
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båe klasser kan gå under i det. Denne geniale tesen frå
det Korrununistiske Manifestet tok ein ikkje med. For over
85 år sidan skreiv Marx og Engels: 'Hele samfunnets historie fram til nå er historien om klassekamper. Fri mann
og slave, patrisier og plebeier, baron og livegen, laugsborger og svenn - kort sagt, undertrykkere og undertrykte
har stått i stadig motsetning til hverandre, har ført en
uavbrutt snart skjult, snart åpen kamp, en kamp som hver
gang endte med en revolusjonær omdannelse av hele samfunnet elleh med de kjempende kla-0~eh-0 fielle-0 undehgang. •13
Det har sakleg interesse at publiseringa av denne boka,
serleg det at ho fastslo at ein hadde lide eit nederlag,
førde til at eg vart ekskludert frå det korrununistiske
partiet. I grunngjevinga heitte det at synsmåtane mine
var 'kontrarevolusjonære'. Det fører ikkje eit skritt
vidare å bli opprørt over slike domar. Tvert imot må ein
forstå korleis ein revolusjonær organisasjon kan korne til
eit slikt resultat. Og i så måte er eg komen eit stykke
vidare i og med at eg no trur å forstå kvifor den kommunistiske Internasjonalen held fast på tesen om at vi står
midt oppe i eit 'revolusjonært oppsving' og ikkje midt i
ei katastrofal fascistisk flod. Eg freistar å vise i fyrste kapitel. at mekanisk Økonomisme alltid er k~ytt til
metafysisk psykologisme og på den andre sida til subjektivisme. Dei beste medlemene av det korrununistiske partiet
trur hell.er ikkje noko på tesen om det revolusjonære oppsvinget. Kanskje leiinga trur det. Frå sitt mekani-0k-økonomi-0kestandpunkt ser ho berre dei groteske motsetningane
innenfor den kapitalistiske Økonomien og at dei ikkje kan
lØysast innenfor kapitalismen. Dette er den Økonomiske
støtta for teorien om det revolusjonære oppsvinget.
'Skjerpinga av den Økonomiske krisa må føre revolusjonen
med seg'. Partileiinga skiljer ikkje mellom den korrununistiske organisasjon og ideologien og heile proletariatet og
ideologien det har. Frå dette subjektive standpunkt slår
leiinga fast at proletariatet vil kjempe og også gjer det.
Ho overser konsekvent at proletariat og revolusjonær fortropp ikkje er samanfallande, men at dei berre er målet
for det revolusjonære arbeidet. Dette gjer ho for di ho
identifiserer seg fullt ut med arbeidarklassen og held
-0eg ~jølv fioh å vehe ahbeidahkla-0-0en. Dette er ei klar
ynskjeførestelling som vert halden for røyndom. Og dagdraumen fører her som alltid elles ikkje til at oppgåvene
vert løyste, men hindrer at dei vert det. Dette er altså
det subjektivistiske grunnlaget for teorien om det revolusjonære oppsvinget.
Men arbeidarklassen kan ikkje sigre utan eit revolusjonært
parti som står samla. Og eit parti verkar ikkje objektivt
revolusjonært når det jagar etter dagdraumar og ynskjefantasiar. I dag står proletariatet og den revolusjonære
leiinga langt frå kvarandre. No hender det at reformistis-
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ke arbeidarar utan revolusjonære mål og leiarar kjempar
revolusjonært, slik som i Austerrike. Og revolusjonære
arbeidarar let seg leie av dagdrøymarar og difor ikkje
får føre kampen, slik som i Tyskland. Når alt kjem til
alt vantar det viktigaste i det revolusjonære oppsvinget.
Så lenge dei kampvillige dagdrØymarane trass i den objektive Økonomiske krisa ikkje klaFer å få med seg dei breie
laga av industriarbeidarar og i middelsjikta, kan ein
ikkje tale om eit 'revolusjonært oppsving'. Denne boka som
freistar å løyse nokre viktige spørsmål som ikkje har vore
forståtte, blir difor fullt overtydd fordømt som 'kontrarevolusjonær'.
Men vi trur ikkje at vi alt er identiske med den utbytta
klassen, men tvert imot at ei kjempekløft skil oss frå
denne klassen. Vi må fyrst smelte saman med den utbytta
klassen om vi skal få eit reelt og ikkje eit drØymt revolusjonært oppsving. Endå forstår vi berre ein brøkdel av
det som må forståast og overvinnast før vi kan bygge bru
over kløfta. Men for di vi ser alt dette, kan vi også sjå
fylgjande: I Tyskland var tredve millionar menneske antikapitalistisk innstilt, og likevel sigra fascismen som ei
berging for kapitalismen. Det store fleirtalet av menneska ynskjer fred, er redde for den imperialistiske krigen,
vil ha bustader, mat, ein trygg alderdom, sikre borna i
oppveksten, seksuell livsglede; dei vil kort sagt ha ~o~
iali~men. Dei kan ikkje kjempe han til seg for di dei
ser sosialismen for seg utforma på hundre ulike subjektive
måtar. For di dei drØymer om sosialismen og vil .at han
skal vere annleis enn den sosialismen som kan bli realisert, for di dei har hundrevis av måtar å sjå han for seg
på og hundre måtar å lengte etter fred og lykke på jorda
på, blir han uoppnåleg. Det er likevel ei førestelling om
sosialismen, berre ein veg til han som svarar til realitetane, og det er den marxistiske økonomien og den marxske statsoppfatninga. Korleis og kvifor det lagar seg
hundrevis av fØrestellingar med avvik som er kristeleg
sosiale, nasjonalsosialistiske, anarko-syndikalistiske,
sosialdemokratiske, kommunistiske med hØgre-, venstre- og
'forsonleg' avvik frå 'linja', det er nettopp problemet.
Løysinga på det er føresetnaden for å verkeleggjere den
internasjonale sosialismen. Det er ikkje eit politisk-Økonomisk men eit massepsykologisk problem.
Den marxistiske politiske økonomien lærer uimotseieleg at
den fyrste og viktigaste føresetnaden for ei sosialistisk
omlaging av samfunnet er at produksjonsmidla blir førte
over frå privat til samfunnsmessig eigedom. Den historiske
røynsla lærer oss at dette ikkje kan realiserast på fredleg måte, og den russiske revolusjonen provar positivt
denne politiske tesen i marxismen. Den politiske psykologien spør ikkje lenger berre etter det økonomiske innhaldet i den sosiale revolusjonen, men utover dette etter
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korleis menneska i dei ulike sosiale laga tenkjer seg
det. For det praktiske svaret på dette spørsmålet er ikkje
berre heilt avgjerande for korleis ein kan verkeleggjere
den sosialistiske planøkonomien, men også storleiken på
dei vanskane ein må vinne over for å greie det. Menneska
utgjer nok delane i samfunnet, men dei er underlagde lovene som rår i samfunnet, og lovene er produkt av heile
samfunnet og nokså uavhengige av kvart enkelt menneske
som dei rår over. Tenkinga og strukturen til desse menneska avgjer struktur og form for samfunnet, men struktur
og form på samfunnet held saman menneske med same struktur. Soga lærer ein stadig igjen at om ein freistar å
endre berre strukturen til menneska, så held samfunnet
att. Og freistar ein berre å endre samfunnet så held menneska att. Det viser at ingen av delane kan endrast åleine. Og det er lett å forstå, for subjektiv, menneskeleg
og objektiv samfunnsmessig struktur er ikkje berre objekt
for påverknad frå kvarandre, men også identiske.
Sosialdemokratisk, nasjonalsosialistisk og vulgærmarxistisk ideologi tek berre ut enkle sider av denne samanhengen og sjølvstendiggjer dei. Den fyrste vil endre
strukturen til menneska fyrst og så samfunnsstrukturen,
og måtte difor mislykkast. Den andre vil endre menneska
på ein serleg måte som massane ser på som 'sosialisme',
men vil ikkje tillate at grunnlaget for samfunnet blir
endra. Dette vil også mislykkast. Den tredje vil endre
det Økonomiske grunnlaget for samfunnet og hauste omstruktureringa av menneska som eit nesten automatisk resultat.
Dette har mislykkast. Den politiske psykologien kan ikkje
slepe den politiske økonomien etter seg. Han kan heller
ikkje kople han ut og tru ustraffa at talar om samfunnsmessig ånd erstatter sosialisering av den menneskelege
produksjonen. Like lite kan den politiske økonomien skape
dei psykiske føresetnadene hos det fleirtalet av folket
som ein må nå, berre gjennom å vite kva klasse som på
grunn av stillinga si i produksjonsprosessen må vere leiande i omforminga av samfunnet. Nettopp for di dette ikkje
vart forstått, lykkast det ikkje ein gong å vinne massane
under den djupaste krisa. I og med at samfunnsforma berre
er reelt gitt i den menneskelege strukturen og ingen annen
stad, gjev det seg sjølv at åtakspunkta til revolusjonen
ikkje berre kan vere samfunnsforma åleine og heller ikkje
menneska åleine. Motsetningane i det samfunnsmessige tilværet og motsetningane i den menneskelege strukturen og
mellommenneskelege tilhøve er massepsykologisk identiske.
Det gjeld her den politisk-psykologiske vekkinga og provoseringa av menneskelege motsetningar, som psykologisk er
det same som ein sosiologisk yttrykkjer med at klassemotsetningane blir skjerpa. Menneska må bli så klare over lidingane sine og så fortvila at dei går ut over det som dei
tidlegare har vore og såleis bryt opp samfunnsstrukturen
for å skape ein ny. På nokon annen måte går det ikkje.
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MERKNADER
1)

Coue: fransk apotekar som fann ut ein lækjemetode som
gjekk ut på at dei sjuke skulle seie så lenge til seg
sjølv at dei var friske, at dei verkeleg trudde at
dei var det. O.a.

2)

Innskot frå oversettaren.

3)

Innskot frå oversettaren.

4)

"Tankane til den herskande klassen er i kvar epoke dei
herskande tankane. Dvs: Den klassen som er den herskande materielle makta i samfunnet, er på same tid den
herskande åndelege makta. Den klassen som rår over
midla til materiell produksjon, disponerer dermed
over midla til åndeleg produksjon. Dei som må gi frå
seg dei midla som går til åndeleg produksjon, vil altså i gjennomsnitt ha ein tankegang som er underlaga
den herskande klassen. Dei herskande tankane er vidare ikkje noko anna enn ide-uttrykket for dei rådande
materielle tilhøva. Dei er dei rådande materielle tilhøva uttrykt i tankar; altså nettopp dei tankane som
gjer ein klasse herskande, altså tankane til herredØmet til klassen." (Manx i VIE VEUTSCHE IVEOLOGIE)

5)

Ei meir utførleg framstilling frå marxistisk synspunkt
finst i Reich: VIALEKTISCHER MATERIALISMUS UNV PSYCHOANALYSE, (Unter dem Banner des Marxismus, 1929).

6)

I desse er det trass i all idealisme meir sanningar om
det levande livet enn i alle borgarlege sosiologiar og
mange 'marxistiske' psykologiar tilsaman.

7)

ZENTRUM: Stort borgarleg parti i Tyskland i mellomkrigstida. Tilsvarar Venstre eller Høgre hos oss.

8)

Nasjonalsosialistane (Hitler).

9)

"Deutschland sa oder sa", s.211. W.R.

lo) Det småborgarlege soveromet kan stå som eit bilete på
kvinnerolla i det borgarlege samfunnet. Her har kona
venleiksmidla sine som ho bruker til å gjere seg tildragande for mannen. Her står ektesenga der ho skal
tilfredsstille mannen seksuelt. Kvinna lever usjølvstendig, avhengig og etter eit bilete som mannssamfunnet har laga. Eit anna er at ho i dag har mindre press
på seg enn mannen, at ho har 5 år høgare levealder og
at det no etter kvart er kvinna som støtt skal ha seksuell tilfredsstilling av ein ofte fysisk veik og
psykisk redusert ektemann. Vidare tek ho ein grusom
hemn gjennom å røyste på høgreorienterte parti som
sender mennene til slakting i krigen og planlegg atomkrigen. O.a.
11) TRAVEUNIONISME: Politisk tankegang som går ut på å i
innskrenke aktiviteten til arbeidarorganisasjonane
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til berre å drive interessekamp innanfor system.et.
Trade union: fagforening (engelsk). O.a.
12) Sommaren 1932 tala eg etter eit møte i Leipzig med
nokre sosialdemokratiske arbeidarar som hadde vore på
møtet, om den politiske situasjonen. Dei sa seg samde
i alle argumenta mot den parlamentariske vegen til
sosialismen som sosialdemokratane propaganderte for
og skilde seg heller ikkje elles stort frå dei med
kommunistisk innstilling. Eg spurde den eine kvifor
dei ikkje tok konsekvensane av dette og sa seg fri
frå førarane sine. Svaret gjorde meg ovandotten, så
sterkt stod det i strid med den meininga som dei tidlegare hadde ytra; "Førarane våre vil nok vite kva dei
gjer". Den motsetninga som den sosialdemokratiske arbeidaren står i, var her nesten til å ta og fØle på.
Bindinga til fØrarane var så sterk at ho hindra kritikken av politikken deira å gje seg utslag i handling. Det var ikkje vanskeleg å forstå kor stor feil
ein gjorde når ein freista å vinne over til seg dei
sosialdemokratiske arbeidarane gjennom å komme med
nedsettande kritikk av dei sosialdemokratiske førarane. Sidan arbeidarane identifiserte seg med desse
fØrarane, vart dei berre fråstøytte av kritikken.W.R.
13) Kanl Manx og FniedniQh Engel~: VET KOMMUNISTISKE
MANIFEST, Forlaget Ny Dag, 1957, s.28.

Utdraget frå Wilhelm Reich:

MASSENPSYCHOLOGIE VES FASCHISMUS,
er omsett av Sigmund Aarø.
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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
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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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ARNULF KOLSTAD:

Industriarbeid i Kina

INN LEVNING
Når arbeidsforholdene i land en ikke kjenner fra lengre
tids opphold skal beskrives, støter en på flere vanskeligheter: For det første vil en være avhengig av overlevert
informasjon som kan være vanskelig å kontrollere. Opplysningene kan enten hentes fra offisielle publikasjoner der
myndighetene ønsker å gi et sympatisk og rosenrødt bilde
av forholdene, eller de kan komme fra motstandere som Ønsker å svartmale de forhold som eksisterer. Videre kan den
informasjonen en får uttrykke myndighetenes ø»~Re~ om hvordan forholdene bØr være, - eller det kan være beskrivelser
av hvordan ønskene oppfylles, dvs. hvordan de er realisert
og oppfattes av befolkningen.
Opplysningene i denne artikkelen om arbeidsforholdene og
industriutviklingen i Kina, stammer fra kilder det er henvist til i notene etter artikkelen. Det er lagt størst vekt
på presentasjon av oppfatningen til det kinesiske kommunistpartiet. Det er det offisielle Kinas eget syn på teori og
praksis som gjengis.
Utgangspunktet. for en kapitalistisk og en kommunistisk industripolitikk er på mange måter så forskjellig som natt og
dag. Det er trivielt at ordningen av samfunnsøkonomien, den
Økonomiske basis, er forskjellig. Under kapitalismen må arbeideren selge sin arbeidskraft åtte timer hver dag til den
som disponerer kapitalen og produksjonsmidlene; mens motsetningen mellom kapital og arbeid formelt er opphevet under
kommunismen: Arbeiderne eier og har kontroll over produksjonsutstyr og produkt, det finnes ingen kapitaleier som
kan kjøpe arbeidskraft og dermed ingen arbeidere som har
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noe å selge. Denne fundamentale forandringen som inntrer
når den Økonomiske årsaken til utbyttingen opphører, får
dyptgripende virkninger overalt i samfunnet. Hvilke særlige
forandringer kan vi spore når vi begrenser oss til arbeiderens arbeidsforhold i industrien? Kan de konkrete arbeidsbetingelsene som arbeidet utføres under bli særlig forskjellige f.eks. i tungindustrien? Det er tvilsomt, men ett og
samme arbeid, med de samme maskiner under de samme arbeidsforhold kan opp 0atte6 forskjellig alt etter i hvilken sammenheng arbeideren ser nødvendigheten av sitt arbeid, og
hvilken hensikt produksjonen har. Det er stor forskjell på
produksjon av samfunnsmessige nyttevarer i et land som frigjør seg fra materiell mangel, og sløseriproduksjon av luksusvarer som ikke tjener arbeiderne i et "konsumsamfunn".
De som står i produksjonen registrerer denne forskjellen.
Et kritisk skille går også, slik Marx har pekt på i "Maskineri og storindustri", mellom det at "arbeideren utnytter
maskineriet og maskineriet utnytter arbeideren".

ttVet en ikke ma6kineniet i 6eg 6elv 6om en 6kyld i de lidel6en det 0ønen med 6eg, men det en den kapitali6ti6ke utnyttel6e au dettt.I)
Arbeidernes innstilling til arbeidet er således ikke entydig
bestemt av de maskiner og det redskap som betjenes, av støy
og støv på arbeidsplassen, av graden av automasjon osv.,
men dette vil sammen med arbeidets organisering og arbeiderklassens plassering i samfunnets faktiske kulturelle, politiske og ideologiske system være avgjørende for hvordan industriarbeid oppfattes. En beskrivelse av industriarbeiderens situasjon er samtidig en beskrivelse av samfunnets Økonomi, politikk og ideologi. Arbeiderklassens tilstand reflekterer samfunnsordningen. Å begrense temaet til en beretning om industriarbeidernes forhold til maskinene er derfor en meningsløshet.
Det er unødvendig å minne om at Kina har hatt en annen historie enn Norge, og at dets utgangspunkt og kultur er forskjellig fra vår. Det er allikevel nyttig å være klar over
at det eksisterer andre produksjonsmåter enn industrikapitalismen, - måter som oppfatter arbeidet og arbeidernes
rolle annerledes, som tar utgangspunkt i arbeidernes frigjøring og ikke i kapitalens formering. Dette totalt forskjellige utgang6punkt er generelt og ikke avhengig av spesielle kulturelle eller historiske betingelser. Det kan tillempes vår historiske situasjon, men den konkrete og praktiske utformingen kan ikke overtas automatisk hverken fra
Kina eller andre land som skaper kommunisme. Allikevel har
vi mer å lære av Kina enn f.eks. av USA og Sverige dersom
vi vil en revolusjon, en totalforandring av menneskenes
plassering i produksjonen og produksjonens plassering i
samfunnet.
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KORT BLIKK

PÅ

KINAS HISTORISKE OG ØKONOMISKE UTVIKLING

Det er uriktig å oppfatte Kinas historie i dette århundre
som to adskilte perioder: før og etter "revolusjonen" i
1949. Helt fra Mao-Tse Tung og kommunistpartiet i slutten
av 1920-årene startet den aktive og militære kampen mot
feudalvesenet, storgodseiere, den spirende kapitalismen og
imperialismen, har det foregått en permanent revolusjon som
har berørt stadig flere mennesker. Riktignok vant Mao-Tse
Tung en avgjørende seier i folkekrigen i 1949 da Chiang KaiShek ga opp den militære motstanden og flyktet til Taiwan,
men før denne tid var store deler av Kina allerede "befridd"
og vunnet for sosialismen og oppbyggingen av kommunismen.
Seieren i 1949 betydde at frigjøringshæren hadde vunnet den
militære kampen. Men den kine~i~ke ~evolu~jonen va~ på ingen måte av~luttet med ~eie~en i I949. I tida fra 1949 til
idag har det vært nye seire og nye nederlag, - slik det var
før 1949.
Kommunisme lar seg ikke proklamere på grunnlag av militære
seire eller statlig overtagelse av produksjonsmidlene. Dette har kineserne både vært oppmerksom på og fått erfare.
Erfaringen fra utviklingen i Sovjet har vært særlig lærerik.
Den bevisste og planmessige oppbyggingen har ført til en
intens utvikling av industri og jordbruk. Selv om det har
vært feiltrinn innenfor den kinesiske jordbrukspolitikken,
så har utviklingen tendensielt i disse 20 årene gått i en
relativt svært gunstig retning. Også innenfor industrioppbyggingen har det vært periodiske svingninger. Det er ikke
hensikten her å detaljstudere årsakene til at den industrielle veksten ikke har vært like stor hvert år, men det er
nødvendig å peke på som en av forklaringene at Sovjet i 1960
trakk tilbake all hjelp, Økonomisk, teknisk og i form av
kunnskap og "knowhow", fra Kina. Kineserne hadde hverken
eksperter eller reservedeler. Men kineserne lærte av historien, og har i løpet av kort tid skapt uavhengige industribedrifter og utviklet en moderne vitenskap og teknologi,
"løst en rekke vitenskapelige problemer, lært opp mange revolusjonære arbeidere og utdannet en vitenskapelig og teknisk stab" 2)
Den kinesiske industrireisningen ble grunnlagt "på egen
styrke og fornyelse ved egen innsats".Og slik skiller Kina
seg ut fra de kapitalistiske land som gjennomførte sin industrialisering ved å utplyndre koloniene, med krigsskadeerstatninger fra overvunne land og med lån fra andre land. Et
sosialistisk land kan ikke plyndre andre for å utvikle egen
industri; for å kunne gjennomføre en sosialistisk oppbygging
må og kan et land i alt vesentlig bare bygge på sitt eget
folks innsats. Men dette vil ikke si at en ikke skal lære
av andre. "Vi må samvittighetsfullt lære av alle gode erfaringer i andre land, men vi må ikke under noen omstendig-
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heter ko~iere og overføre alt kritikkløst." 3)

ER

STATSDRIFT SOSIALISME?

Når 1949 allikevel tjener som vendepunktets år henger det
sammen med forestillingene om at kommunisme er identisk med
statlig overtagelse og eie av produksjonsmidlene. Denne oppfatningen er kineserne de første til å angripe. Kritikken
av utviklingen i Sovjet er det klareste eksempel på denne
innstillingen.
I 1949 sto i realiteten den kinesiske stat for første gang
som formell eier av det kinesiske produksjonsapparat. Var
dette det samme som at Kina var et kommunistisk land? På
ingen måte, det er det bare de reaksjonære som tror. Partiseieren i 1949 var bare en av de nødvendige forutsetningene.
De tidligere private jordeiere og industriherrer, som hadde
levd av å kjøpe arbeidskraft, kunne bli fratatt sin formelle rett til å leve av arbeiderklassens merarbeid. Men foreløpig hadde bare den sentrale ledelsen i Kinas kommunistiske parti overtatt de gamle herskernes posisjoner. Om den
videre utviklingen sier kineserne selv:

"Balte ved at vi uJtokkelig 6otr.t-6etteJt å -6ette den ptr.oletaJti-6ke politikken i kommandopo-6i-6jon og til -6tadighet 6oJtt-6etteJt den -6o-6iali-6ti-6ke tr.evolu-6jon på den økonomi-6ke, politi-6ke og ideologi-6ke 6Jtont, kan vi -6kape gaJtantieJt 6oJt at
indu-6tJtiali-6eJtingen 6ølgeJt en 6a-6t og Jtiktig politihk kuJt-6,
gaJtantieJt 6oJt at ledel-6en i den økonomi-6ke oppbyggingen liggetr. 6a-6t i hendene på p!toletaJtiatet, -6lik at p!toletaJtiatet-6
diktatuft htadig utbygge-6 og -6tytr.ke-6. Veft-6om vi glemmeft kla-6hekampen, 6oJt-6ømmeJt å gjølte Jtevolu-6jon og balte -6y-6leJt med
mekaniheJting, vil -6o-6iali-6ti-6ke bedtr.i6teJt degeneJteJte-6 og
bli kapitalihti-6ke bedJti6teJt, .. " 4)
Kineserne siterer Engels når de angriper den sovjetiske
statskapitalismen. Engels hadde allerede i 1870-årene bitende skarpt tilbakevist forsøkene på å la enhver nasjonalisering eller stats-eiendom gjelde som sosialisme. Han
skrev: "hiden Bi-6matr.ck gikk inn 6oJt at -6taten -6kulle eie

indu-6tJtianlegg hatr. det opp-6tått en J.;fag-6 6al-6k -6o-6iali-6me
hom nå og da degeneJteJtetr. til noe J.;om minneJt om -6pytt-6likkeJti ved at den uten be-6væft eJtkfætr.eft all htatlig eiendom,
heiv av Bi-6maJtckh type, -6om -6o-6iali-6ti-6k." Hvi-6 en -6kulle
6ølge denne logikken, 6oJtt-6atte Engel-6, hå "ville det kongelige -6jøkompani, den kongelige po!t-6eleenh manu6aktuJt, og
-6elv hæJtenh -6kJteddeJte væJte -6o-6iafi-6ti-6ke in-6tituhjoneJt,
elfelt tilogmed, hom det aluoJtlig ble 6oJtehlått av en fi-6tig 6YJt på FJtedeJtik William III'-6 JtegjeJting-6tid, htaten-6
oueJttagelhe au ho!tehu-6ene.." 5)
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Kineserne fastslår at deres stat er proletariatets stat,
arbeiderklassens midlertidige instrument i undertrykkelsen
av de borgerlige restene, og oppfatter Sovjets statsmaskineri som et permanent redskap for en ny overklasse uten forankring i proletariatet. I en artikkel med overskriften
"Fo~4vanene av kapitali4men", lar de Engels utføre angrepet:

''Ven modenne 4tat en, uan4ett hvilken ut6o~ming den han 6&tt
i 4itt innhold et kapitali4ti4k ma4kini~i, den en kapttali4men4 4tat, den ideelle 6elle4-kapitali4t. Ve~4 olene pnoduktivknefiten den oventa~ 4om 6in eiendom, de6to me~ blin den
en vinkelig fielle6-kapitali6t og de6to file~e 6tat6bongene
ut6uge~ den. Anbeidenne fionblin lønn6anbeide~e - pnoleta~
en. Kapital6o~holdet bli~ ikke opphevd. Vet blin tventimot
6att p& 6pi46en." 6)
Den generelle kritikken av staten rammer forsåvidt også den
kinesiske stat, men det er åpenbart at det kinesiske kommunistpartiet etter å ha erkjent dette, ikke nøyer seg med
å la staten overta og eie produksjonsmidlene.

"Sociali6men inneban inte bana 05nandnade pnoduktion666nh&llanden, ett nytt 6ocialt medvetande, nya 6ociala attityden. Vet 6ociala 4amhallet 66den en ny manni4ka ... Ideologi6k kamp blin 6&lede4 lika n6dvandig 6om ekonomi6k. Vet
e~ nent av annu menn6dvandi~ ~tutveckla det 6ociali6ti6ka
medvetandet . .. I Kina in6&g mun 6nabbt, at man kan kon6i6kena boungeoi6in6 egendoman, men inte de66 id[en." 7)
At revolusjonen i overbygningen, av kulturen og ideologien,
vitenskapen og kunsten ikke ble forsømt, er kulturrevolusjonen eksemplet på. Den kampanjen kan bare forstås som en
intensivering av kampen mot borgerskapets kulturelle og ideologiske innflytelse. Statens overtagelse av produksjonsmidlene medfører på ingen måte at de sosiale innstillinger
automati6k endres, og at en ny overbygning, dvs. ideologi,
kultur, kunst, vitenskap, lov og rett osv. skapes. Forholdet mellom basis og overbygning er dialektisk. De utvikler
eller hemmer hverandre gjensidig. Derfor er revolusjonen i
overbygningen like nødvendig som revolusjonen i basis.
Hvordan er så de konkrete tiltak som ønskes gjennomført
innenfor sosialistiske industriforetak? På hvilken måte
skiller den sosialistiske industripolitikk seg i praksis
fra den vi finner i kapitalistiske land?

ANSHAN GRUNNLOVEN
Da russerne trakk tilbake all Økonomisk og materiell hjelp
til Kina i 1960, utformet Mao-Tse Tung i mars samme år den
gunnleggende loven for driften av sosialistiske industribedrifter i Kina. ''Anshan jern- og stålkompanis grunnlov" ble
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av kineserne stilt opp som et motstykke til "Grunnloven for
Magnitogorsk jern- og stålkompani", utformet av sovjet-revisjonistene.
Anshan-grunnloven inneholder fem grunnprinsipper:

I.
2.
3.
4.

Sett politikken 6nem6t.
Stynk pantiet6 ledel6e.
Sett i venk 6tenke ma66ebevegel6en.
Innfiøn 6y6temet med at kadnene 8) deltan i pnoduktivt
anbeid og anbeidenne i bedni6t6ledel6en, av6ka66 6onnu6t~6tnidige og avleg6e neglen og fion6kni6ten, og
innfiøn nænt 6amanbeid mellom kadne, anbeidene og teknikene.
5. Sett 6ull fiant på den tekni6ke nevolu6jonen.
Foruten at de revisjonistiske forskriftene gikk imot Anshangrunnloven på alle 5 punkter, så la den hovedvekten på "materiell ansporing", satte "profitten fremst", ignorerte
klassekampen og bekjempet proletariatets diktatur. 9)

Kjernepunktet i hele Anshan-grunnloven er: Sett politikken
i kommandoposisjon og styrk partiets ledelse. Det er vanskelig å se disse parolene hver for seg. Den rette politiske
kurs er pr. definisjon den som partiet fører. Ved å kjempe
for partiets politikk styrkes også ledelsen. Kritisk blir
forholdet mellom arbeiderklassen - massene - og partiet.
Arbeiderklassen skal ifØlge teorien utøve ledelsen overalt,
det er noe som gjennomsyrer hele det kinesiske samfunn. Den
politiske skolering studier av aarxismen-leninismen Mao-Tse
Tungs tenkning, av kommunistpartiets offisielle ideologi,
er noe kineserne legger stor vekt på. Politisk arbeid er
livsnerven i alt økonomisk arbeid, sier Mao, og viser samtidig til Lenins ord om at den har forstått marxismen's ABC
dårlig som ikke setter politikken foran Økonomien.
Kineserne har lært av Sovjets feiltrinn, av den manglende
politiske og ideologiske kampen mot teknokratiet, av fornektelsen av klassekampen som gjorde det mulig for byråkratiet "å komme inn gjennom vinduet". Sovjet la etterhvert
hovedvekten på den matenielle levestandard og tok i bruk
tvilsomme kapitalistiske metoder for å oppnå vekst i nasjonalproduktet.
I Kina legges det vekt på å skape et samfunn der menneske1 ige relasjoner er forandret.

"Och den nya manni6kan 6kapa6 inte qenom en h6gne mate~iell
6tandand, utan genom ett h6gt politl6kt medvetande ... Ide135

e~na blin till kna&t då de gnipen ma66o~na. Vet en de66a
idlen 6om gen 066 vi6ionen av det kommuni6ti6ka 6amhallet."
IO)

Det er samtidig helt avgjørende hvilken klasse de Økonomiske planene tjener. Det ville f.eks. være umulig å produsere varer som er nødvendige for å støtte de kamper som føres
av verdens fattige revolusjonære folk over store deler av
verden, dersom planene skulle ta utgangspunkt i kapitaleiernes krav om profitt.

"I 6itt &anhold til bedni&tene 6ølgen 6taten den demoknati6ke 6entnali6men, dv6. 6entnali6ent myndighet i hoved6pøn6målene og de6ent~ali6e~t myndighet i mind~e 6aken,
6entnali6ent ledel6e og en tninnvi6 admini6tna6jon. Vette
et nødvendig no~ å kunne kon6olidene hele 6olket6 eiendom6~ett og p~oleta~iatet6 diktatun". IIJ
Slik uttrykker det offisielle Kina, noe generelt og abstrakt
det teoretiske forholdet mellom stat og industribedrift.
En kan lett få inntrykk av at organisasjonsmodellen er omtrent som for det norske forsvar, med "sentralisert myndighet i hovedspørsmålene og desentralisert myndighet i mindre
saker". En må imidlertid ikke glemme den avgjørende forskjell som ligger i betoningen av den bevi66te politiske
kampen. I det norske forsvar gjøres alt for at politisk bevissthet ikke skal vekkes, i Kina settes politikken i kommandoposisjon overalt. Allikevel bØr en kreve mer konkrete
retningslinjer og noe empiri før en sluker den kinesiske
organisasjonsmodellen. Det fØlgende er forsøk på en slik
konkretisering.
"En industribedrift i Kina gjenspeiler hele det kinesiske
samfunnets struktur. Det finnes tre administrative nivåer
- produksjonslaget, verkstedet og bedriften. Laget velger
dels en formann og dels bedriftsledelsen. Innenfor laget
danner partimedlemmene en partigruppe. Hele verkstedet velger en gang hvert år representanter til bedriftens arbeiderkongress. Ca. 5% av arbeiderne sitter i kongressen. Verkstedets partikomite velger representanter til bedriftens
partikomite. Partikomiteene utpeker bedriftens to direktører; en ansvarlig for produksjonen og en overfor partiet,
- et valg som må godkjennes av høyere statlig myndighet.
Bedriften styres på denne måten kollektivt av arbeiderkongressen i samarbeid med partikongressen. Dette medfører at
bedriftens arbeidere ikke bare representerer seg selv, men
hele samfunnet. Den kinesiske bedriften styres kollektivt
og politisk, ikke personlig og administrativt. Hver enhet
innenfor bedriften velger en som er ansvarlig for arbeidets
organisering.
Partikomiteens oppgave er å utarbeide årsplaner, planer
for tekniske nyanskaffelser og disponeringen av bedriftens
fonds. Komiteen ivaretar ikke den daglige politiske ledels-
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en. Det overlates til ansvarlige på de ulike bedriftsnivåene. Ved planleggingen stilles det opp 2 målsettinger: å
forbedre planenes kvalitet i overensstemmelse med praksis,
samt å frigjøre arbeidernes initiativ.
Det tar mellom tre og fem måneder å utarbeide planen innenfor bedriften etter den sentrale planens romslige direktiver. Planen oppgir produksjonen i fysiske og nominelte mål,
arbeidskraftsbalanse, lønnsvolum, beregning av planlagte
fortjenester samt investeringsvolum. Bedriften har stor
frihet når det gjelder produksjonsmidlene, den tekniske
prosessen og kvaliteten ...
Klassekampen innenfor bedriften betyr arbeidernes kamp mot
byråkratiske tendenser i administrasjonen, mot alle tendenser til borgerlig tenkning i de etablerte maktstrukturer.
Dermed blir bedriften en bedrift i kontinuerlig revolusjon."
12)
Karakteristisk for organiseringen av den sosialistiske industribedriften i Kina i forhold til f.eks. Jugoslavia og
Sovjet, er den sterke samfunnsmessige planleggingen, med
bl.a. sentrale investeringsplaner, - samt Økt selvstendighet for bedriftens daglige ledelse. En desentralisering som
i Jugoslavia og Sovjet behøver ikke innebære at arbeidernes innflytelse vokser, det kan tvertimot være administrasjonens innflytelse som styrkes.
Når det gjelder partiets rolle og kravet om at partiets
ledelse skal styrkes, så bygger dette på den klassiske
marxisme-leninisme: at det politiske partiet er den høyeste
form for klasse-organisasjon, og samtidig et instrument i
klassekampen. Et kommunistisk parti etter Lenins modell er
noe helt annet en det vi mener med et politisk parti i Norge. Et parti under kapitalismen er en organisasjon st~t
av priviligerte pamper som tigger om velgernes gunst og
stemmer, mens partiet i Kina er et eliteparti, en kaderorganisasjon som har føringen i den revolusjonære kampen.
En annen slående ulikhet mellom Norge og Kina er den vekten som legges på politisk kamp og bevissthet. I Norge forsøker kapitalistklassen og borgerskapet bevisst å dempe
alle motsetninger, tåkelegge klassekampen og erklære ideologiene for "døde''. I Kina tar man bevisst sikte på det
motsatte.

Som tredje punkt i Anshan-grunnloven oppfordret Mao-Tse
Tung til iverksettelse av store massebevegelser. Partiet
"støtter seg på massene" og bare folket oppfattes som den
drivende kraft i historien. Lenin sa:"Ven levende, 6kapende
6o6iali6men e~ ma66ene6 eget p~odukt", og dette gjelder
også for de sosialistiske industribedrifter som får sin
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eksakte utforming bestemt av det politiske bevissthetsnivået hos menneskene i samfunnet. Forutsetningen er de store
massebevegelsene. Redsel for massebevegelser oppfattes som
karakteristisk for hØyreopportunistene, og det "reaksjonære
bursjoasiets" tro på eksperter og autoriteter i ledelsen
for utbyggingen av industri og samfunn blir tolket som forgjeves forsøk på å utøve borgerskapets diktatur over proletariatet.
Kulturrevolusjonen, den organiserte bevegelse for permanent
revolusjon i overbygningen, er det mest typiske eksempel
på gjennomføringen av en sterk massebevegelse. Det er uråd
i detalj å gå inn på hvilke virkninger på arbeidets organisering og arbeidsmoral denne kampanjen har hatt, men kineserne selv legger overmåte stor vekt på den_r , og det er mye
som tyder på at massenes engasjement i oppbyggingen av det
kommunistiske samfunn, både i industrien og i jordbruket,
ble styrket under kulturrevolusjonen, som offisielt startet i august 1966. Det var først ved gjennomføringen av
denne massebevegelsen at Kinas metoder i kampen for sosialisme og arbeiderklassens lederskap skilte seg endelig ut
fra Sovjets passive og byråkratiske vei.
Det har vært sagt at kulturrevolusjonen var en alvorlig
belastning for Kinas Økonomi og produksjon. Dette er et
typisk borgerlig kapitalistisk argument som kineserne Øyeblikkelig vil avvise ved å vise til at den politiske kampen
og massenes deltagelse i utformingen av ideologien og oppbyggingen av landet er langt viktigere enn Økonomi og industriproduksjon. Bare de som er flasket opp med Økonomisme, med produktivitetsvekst som alle tings mål, kan komme
med slike innvendinger.
Det er forøvrig flere ting som tyder på at Kina på lang
sikt ikke "tapte" på kulturrevolusjonen hverken når det
gjelder industri- eller jordbruksproduksjon.

"Vet ville væ~e galt d gl lnnt~ykk av at kultu~~evolu~jon
en ha~ ~tan~et Kina~ økonoml~ke utvikling 60~ d~ 6~amove~.
Politikken ha~ pdvl~ket økonomien de ~l~te d~ene og vll
6o~t~att ha denne vl~knlngen l s~emtlden." 73)
Senere informasjon fra kinesernes egne kilder har rapportert om bemerkelsesverdige framskritt både i industri og
jordbruk i løpet av kulturrevolusjonen. 15) Den viktigste
virkningen for kineserne var utløsningen av massenes skapende evner og sosialistiske begeistring. Fornuftstridige
regler ble avskaffet og arbeidernes visdom og oppfinnsomhet fikk utfolde seg.
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Maos fjerde parole i Anshan-grunnloven er den viktigste,
den som i praksis har betydd mest under oppbyggingen av det
kommunistiske samfunnet.
KROPPSARBEID - ÅNDSARBEID
A avskaffe skillet mellom kroppsarbeid og åndsarbeid har
alltid vært sett på som en kommunistisk utopi, en visjon.
De land der staten har overtatt produksjonsmidlene har,
når en ser bort fra Kina, aldri for alvor forsøkt å gjennomføre visjonen i praksis. Kampen for produksjonen har
vært lagt opp etter mønster av de industrialiserte land som
var "kommet lenger", og skillet mellom ekspert og leg, mellom intellektuell og arbeider, er like stort i Sovjet som
i Norge.
Mao har imidlertid bevisst tatt kampen opp for å avskaffe
den delingen av arbeidet som fØrer til at noen tenker,
planlegger og administrerer, mens andre gjennomfører planene i praksis. Det er utvilsomt at Mao har innsett noe av
den viktigste årsaken til undertrykkelsen av arbeiderne under kapitalismen, og likeledes at han har tatt opp et problem som kan utløse virkelig skapende krefter og initiativ
i arbeiderklassen.
Marx som så arbeidsdelingen som et produkt av kapitalismen,
sier:

"AJcbe.,{,dJ.i de.f,i_vig e.vi bf,{,Jc fiøJc.6:t ;t,i_f de.vi v,{,Jck.e.f,i_g e. de.f,i_vig fiJca
de.:t øye.bf,tk.k. hvoJc de.:t opp.6:tåJc e.vi de.f,i_vig av de.:t ma:te.Jc,{,e.fle.
og de.:t åvide.f,i_ge. aJcbe.,td." 75)
Marx setter også opphevelsen av arbeidsdelingen som forutsetning for at nytelse og arbeid, produksjon og konsumpsjon
ikke skal tilfalle forskjellige klasser.
Mao har tatt Marx alvorlig, og innsett nødvendigheten av å
hindre en deling av mentalt arbeid og kroppsarbeid dersom
kommunismens utopiske visjon skal lykkes i praksis. Hvilke
tiltak har så kineserne konkret iverksatt for å oppheve
det Marx oppfatter som "den virkelige deling av arbeidet"?
Kløften mellom i~tellektuelle og kroppsarbeidere, mellom
ekspert og leg, Økte i de 10 første årene etter partiets
maktovertakelse. Kursendringen har kommet gradvis, fra slutten av 50-årene, og under kulturrevolusjonen ble mange av
universitetene så å si tømt, og studentene gikk ut i industrien for å lære av massene, av arbeiderne. Dette er helt
i overensstemmelse med Maos kunnskapsteori, formulert skarpest i "On Practice" 16) fra 1937. "Om praksis" gir det teoretiske grunnlaget for nødvendigheten av å lære gjennom
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praksis - teori - praksis, og kulturrevolusjonen understreker konsekvensen, kontinuiteten, helheten og logikken
i det kinesiske samfunnets utvikling.
Systemet med å gå "ned til" massene kalles i Kina hJ.iia 6ang.
Mao har formulert prinsippet slik:

"EtteÆJ.iom de intellektuelleJ.i oppgave eÆ d tjene maJ.iJ.iene,
md de fiøÆJ.it og 6ÆemJ.it kjenne dem, væÆe oppmeÆkJ.iomme pd deÆeJ.i liv, aÆbeid og ideeÆ."
"FoÆ Æiktig å 0atte maÆxiJ.imen eÆ det ikke nok baÆe d læÆe
6Æa bøkeÆ, det må hovedJ.iaklig læÆeJ.i 6Æa klaJ.iJ.iekampen, gjennom pÆaktiJ.ik aÆbeid og i næÆ kontakt med maJ.iJ.iene av aÆbeideÆe og J.imåbÆukeÆe."
Ingeniører og teknikere, forskere og universitetslærere er
derfor oppfordret til å delta i det kollektive kroppsarbeidet en viss tid av året, og under kulturrevolusjonen har
denne "oppfordingen" blitt fulgt.
Skoleelever skulle heller lære om den industrielle produksjon ved kroppsarbeid i fabrikkene, enn bare ensidig å lese om det i bøker. De yngste elevene arbeidet en måned i
nærliggende fabrikker, mens eldre elever var der 1 eller 2
ganger i måneden. 17) Viktigst var det å lære hva arbeiderklassen tenker og føler, og samtidig som fabrikklokalene
ble klasseromtble arbeiderne invitert til skolene for å
undervise. Denne formen for deltagelse i industriproduksjonen og kroppsarbeid er enda mer utbredt blant studentene.
Kineserne selv refererer til vitenskapelig personell som
lovpriser den muligheten de har fått ved å arbeide side om
side med arbeiderne, og dermed høste av deres erfaringer
og tilegne seg "deres revolusjonære ånd og hengivenhet for
folkets interesser". 18) Men det var ikke tilstrekkelig
bare å gi de intellektuelle praktisk erfaring fra arbeid i
industrien, hele bursjoasiets utdannelsessystem måtte Ødelegges. Det ble viktig å utdanne nye intellektuelle blant
proletarene, og studentene skulle derfor velges ut fra sin
klassebakgrunn, de skulle velges blant arbeidere og småbønder med praktisk erfaring, og etter noen års studier skulle
de tilbake til produksjonen. De skulle "utgjøre en mektig
hær av intellektuelle proletarer". 19)
Som eksempel på de nye opptakskriteriene nevnes Tsinghua
universitetet der det i 1969 ble opptatt nesten 600 arbeidere, småbrukere og soldater med praktisk erfaring. Det
var planer om å ta opp 2500 slike studenter i 1970. 20)
Likeledes pekes det på at "Inom varje foretag finns aftonskolar. De flasta foretag har ett s.k. halvtid-arbete halvtid-studium system dar alla arbetare studerar några eftermiddager per vecka" 21) Dermed har en formelt løst proble-
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met med praktisk utdannelse for de intellektuelle og teoretisk utdannelse for kroppsarbeiderne. Det er i utdannings·
situasjonen tatt skritt for å oppheve arbeidsdelingen, og
på lengre sikt skal altså motsetningen forsvinne: Kroppsarbeideren skal arbeide intellektuelt, åndsarbeideren skal
arbeide fysisk. Kineserne spør:

"HvoJtnoJt u-tdavtvte 2 mLtliovte.Jt vi-te.vtJ.>kay.J.6me.vtvt vtåJt
700 milliovte.Jt?"

V.{.

kavt 6å

Men proletariseringen av de intellektuelle og intellektualiseringen av arbeiderne har ikke bare den virkningen at
motsetningen mellom åndelig og materielt arbeid oppheves
på lang sikt, det fører også til Økt masseengasjement og
stimulerer entusiasmen for deltagelse i produksjonen.
KADER - MASSE
Etter overtagelsen av produksjonsmidlene er faren stor for
utvikling av et nytt priviligert sjikt med ledere som inntar de gamles maktposisjoner. I Sovjet har partifunksjonærene og statstjenerne overtatt fØydalherrenes og privatkapitalistenes posisjoner. Befolkningen er delt i et sjikt
av lojale partimedlemmer med privilegier, og massen av arbeidere og funksjonærer.
Kineserne har vært oppmerksomme på faren for oppkomsten av
en ny herskerklasse som disponerer de materielle maktmidlene uten kontakt med massene og uten å måtte utføre kroppsarbeid. Fra slutten av 50-årene ble derfor kadrene i Kinas
korrrrnunistiske parti beordret ut i industriarbeid og jordbruk. Ikke minst var det viktig å avskaffe de privilegier
som arbeidsledelsen hadde fått i den tiden industrioppbyggingen hadde foregått etter sovjetisk møster. Ledelsen for
fabrikkene skulle arbeide, bo og spise sammen med arbeiderne. Derfor er det ifØlge kinesiske kilder ikke uvanlig å
se tidligere fabrikkdirektører idag passe maskinene som endel av det daglige arbeidet, og ledende partifunksjonærer
tømmer latrinene og tar renovasjonsarbeidet. Ledelsen skal
stå midt blant massene, dele deres slit og svette.
Deltagelsen fra kadrenes side i produksjonen er også et
ledd i bestrebelsene på å redusere ikke-produktivt personell og forenkle den øverste administrasjonen. Folk blir
tatt fra de øverste lag av organisasjonspyramiden og plassert lenger ned, og enkelte ser nettopp reduseringen av
dødvekt i administrasjonen som den viktigste årsaken til
kadrenes utkommandering. 22) I 1957 deltok 300 000 kadre i
fysisk arbeid, og i 1958 nevner kineserne at 1,3 millioner
partifunksjonærer var aktivt med i produksjonen. Hensikten,
sier kineserne, er bl.a. å gjennomføre en grunnleggende
endring i den formalistiske måten kadrene har deltatt i arbeidet på; kadrene har gått rundt og gestikulert med arme-
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ne og oppført seg ikke som arbeidere, men som "gentlemen".
Det er åpenbart at kaderdeltagelsen er med på å oppheve
skillet mellom kroppsarbeid og åndsarbeid og redusere kadrenes privilegier. Det revolusjonerer deres tenkning og __ _
motvirker parasittisk, ikke-produktiv virksomhet. Kadrene
blir ikkekorrupte sålenge de er i nær kontakt med massene,
de kan bare få informasjon om hva massene mener og krever
ved praksis blant dem . .Mao nevner betydningen av å motarbeide byråkratiet og beskytte seg mot revisjonismen på denne måten. Kadrenes deltagelse i fysisk manuelt arbeid er
ledd i den gjennomtrengende ideologiske revolusjonen. 23)
Kontorarbeidsrutinen forandres også ved at partifunksjonærene og bedriftslederne forlater kontorene for å passe maskinene. Det ansporer til forenkling av alt byråkratisk
arbeid, "papirarbeid og møter reduseres slik at tiden kan
nyttes blant massene i produktiv virksomhet".
Kadrene deltar enten på full tid eller på deltid, og det
er spesielle kaderskoler som utdanner og rettleder partifunksjonærene og lederne. Kineserne nevner bl.a. et "tretredjedels" system, der en tredjedel av de lokale partifunksjonærene deltar i manuelt arbeid, en tredjedel foretar undersøkelser og studier, mens resten utfører rutinearbeidet. Gruppene skifter så oppgave etter en viss tid.
Det finnes også et "to gruppe rotasjons" system, der halvparten av kadrene deltar i manuelt arbeid mens den andre
halvparten ivaretar det daglige arbeidet. 24)
Mange fabrikker har også dannet "tre-i-en"-grupper, som består av arbeidere (de utgjør hovedtyngden), teknikere og
kadre. I nært samarbeid planlegger de produksjonen, foretar tekniske forbedringer og løser løpende problemer. Like
viktig som kadrenes og ledelsens deltagelse i manuelt arbeid, er arbeidernes deltagelse i bedriftsledelsen.
"Kad~e

og maaae akal hjelpe hve~and~e polltl6k og ldeoloav hve~and~e l a~beldet og vl6e omtanke 60~
hve~and~e6 velbe6lnnende." 25)

glak,

læ~e

Informasjon om detaljene i et slikt representativt system
er imidlertid mangelvare, og i de offisielle kinesiske publikasjonene er det langt mellom opplysninger som kan fortelle hvordan det konkret og i praksis er utformet.
At kader- og ledelsedeltagelse i kroppsarbeid også stimulerer massenes entusiasme og virker ansporende i produksjonen gir litteraturen tallrike eksempler på. Ledelsen virker som et eksempel for proletariatet, og kontakten mellom
dem reduserer arbeidernes inntrykk av å være styrt ovenfra
av et upersonlig byråkrati som sitter med privilegiene.
Selv sier arbeiderne:

14 2

"Vi anbeidene en me6t kjent med pnoduk6jonen, og vån mening 6kal telle me6t. Vån 6o6iali6ti6~ entu6ia6me og 6kapenevne kan ikke benegne6 på en negnema6kin". 26)
BY - LAND
Industriutbyggingen i Kina brukes også som et instrument
for å minske forskjellen mellom by og land. Et av de mest
karakteristiske trekk ved monopolkapitalismen er urbaniseringen og avfolkingen av landsbygdene. Arbeidskraften som
er endel av kapitalen sentraliseres i takt med kapitalkonsentrasjonen. All produksjon blir produksjon for et marked,
og lønnsomheten og profittmotivet forutsetter kapitalakkumulasjon og konsentrasjon både av den faste og den variable kapitalen. Oligarkiene, kjempekonsernene blir resultatet.
Kineserne går aktivt inn for å hindre en sentralisering av
befolkningen i byene, og de har bedre herredømme over virkemidlene fordi det er partiet som styrer, ikke kapitalen.
Forsøkene på å oppheve skillet mellom by og land er samtidig forsøk på å avskaffe skillet mellom bønder og arbeidere, og må oppfattes som ledd i arbeidet med å oppheve den
repressive arbeidsdelingen overalt i samfunnet.
Marx så på interessemotsetningene mellom by og land som det
første og grunnleggende resultat av arbeidsdelingen. 27)

"Opphevel6en av mot6etningen mellom by og land en et av de
6øn6te vilkån fion fielle66kapet, et vilkån 6om igjen en avhengig av en mengde matenielle fionut6etningen og 6om ikke
kan oppfiylle6 bane med viljen, 6om alle vil 6e ved fiøn6te
blikk." 2 8)
I bestrebelsene på å redusere motsetningene mellom by og
land har utgangspunktet vært Maos formulering:

"Vi må la landbnuket danne gnunnlaget og la indu6-tnien væne den ledende 6akton."

A finne det "riktige" forholdet mellom tungindustri og lettindustri har vært et kjernepunkt, og selv om tungindustrien tidlig ble utpekt som kjernen, så har prinsippet om "å
gå på to ben" - dvs. å utvikle store og små, nasjonale og
lokale bedrifter samtidig - vært en ledetråd i den kinesiske industrioppbyggingen. Industrien skulle ikke konsentreres i gigantiske industrimetropoler, men strøs over hele
landet. Profittmotiveringen var ikke bestemmende for plasseringen.
Tungindustrien oppfatten som nødvendig for produksjon av
produksjonsmidler og teknisk utrustning til lettindustrien,
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men ensidig satsing på tungindustrien vil føre til misnøye
i befolkningen og påfølgende forsinkelser. Bare ved å satse på utvikling av landbruket og lettindustrien samtidig
kan det produseres varer slik at folkets daglige behov blir
tilfredsstilt.
Småindustri spres utover i provinsene og kommunene, og det
produseres i første rekke varer som kineserne selv umiddelbart trenger. Ved å desentralisere produksjonen kan produktene lett nås av brukerne, og spredningen av små kunstgjØdningsfabrikker er eksempel på hvor effektiv en slik industripolitikk er. Også annen småindustri på landsbygda understøtter og letter jordbruksproduksjonen. De lokale ressursene, utstyr, materialer og råvarer utnyttes, og ved å stole
på de lokale kreftene Øker arbeidernes interesse og iver i
arbeidet. De holder på med noe de forstår umiddelbart betydningen av. De små lokale fabrikkene, som med relativt
små investeringer raskt gir resultater, utgjør en "veldig
kraft" i oppbyggingen av kommunismen. 29)
Småfabrikkene drives kollektivt av provinsen, regionen eller kommunen, bøndene tar del i produksjonen av det utstyret de trenger, og industriarbeiderne produserer for et
jordbruk som de kjenner fra praksis. Industriarbeid blir
en del av bondens arbeid, og industriarbeideren blir bonde.
Det er skritt på veien mot opphevingen av motsetningen mellom by og land, mellom arbeider og bonde.

Det 5. prinsipp i Anshan-grunnloven tar opp kravet om teknologisk utvikling. Det skal gjennomføres en teknisk revolusjon på alle områder, og det skal skje ved at massenes
eget initiativ frigjøres. "Alle avlegse og fornuftsstridige regler og forskrifter skal avskaffes", 30) massene skal
tenke originalt og på grunnlag av egne erfaringer.
Følelsen av å være bundet på hender og føtter av konvensjoner og kompliserte administrative systemer skapte ingen god
grobunn for entusiastisk innsats. De gamle rutinene holdt
produktivkreftene i lenker. Dessuten

" ... mdtte enhve~ end~ing i p~oduk6jonen 6om a~beide~ne 6o~e6lo gd gjenno~ du6invi6 av konto~e~ 60~ te6ting og godkjennel6 e, og det kunne ta mdnede~ elle~ d~ 6ø~ a~beide~ne hø~
te om 6o~6laget va~ ak6epte~t elle~ 6o~ka6tet. Nd~ det
gjaldt ut&o~ming, te6tp~oduk6jon, ek6pe~imente~ing av p~o
dukte~ og 6o~nyel6e av ut6ty~ og teknologi hadde a~beide~
ne ikke noe de 6 kulle ha 6agt." 31 J
Slik var det helt opp til slutten av 50-årene, men fra da
av ble det løsnet på slusene som "stengt for massenes ska-
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perkraft og entusiasme". Det kan gis tallrike eksempler innenfor ulike industrigrener som viser imponerende framgang
de siste 10-12 år. Målsettingen (i 1967) var å overgå de
industrialiserte kapitalistiske land i vitenskap og teknologisk forstand:

" .. . 6tol på egne kne&ten, anbeid handt 6on landet6 6nem6knitt med det 6onmål å hamle opp med og pa66ene det me6t
avan6ente innen6on venden6 viten6kap og teknologi." 32)
For oss som lever i kapitalistiske land, og som opplever
det "mest avanserte", kan en slik målsetting være tvilsom,
og den skiller seg ikke stort fra den sovjetiske målsettingen for industriproduksjonen. Konkurransen og seiren over
det kapitalistiske produksjonsvolumet har alltid vært ledetråden og inspirasjonskilden i Øst-Europa.
Kineserne oppfatter ikke teknologien i seg selv som et onde, men det er bruken av den, hvem teknologien tjener, som
blir avgjørende. Mao sier det slik:

"Ve &onente 6taten han niktignok viten6kap og teknologi.
Men uheldigvi6 en det kapitali6tene 6om holden gnepet oven
di66e ting, de liggen ikke i 6olket6 henden, og de bnuke6
til å utbytte og undentnykke 6olket i USA, og til aggne6jon
mot og blodbad på 6olk i andne land." 33)
I Kina er teknologien underlagt og styrt bevisst og åpent
av politikken. Vitenskapen og teknikken skal tjene proletariatets interesser. Derfor satser ikke kineserne energi
og kunnskap på f.eks. romfårt og månelandinger,men bruker
i stedet teknikk og vitenskap til å bygge opp landet. Og
sålenge folkets interesser erklært og faktisk tjenes, vil
folket selv utløse skapende evner og entusiasme for videre oppbygging.

LØNNINGER OG ARBEIVSFORHOLV
Et karakteristisk trekk ved konkurransekapitalismen er utviklingen av egoistiske og individualistiske mennesker som
kjemper for egen materiell gevinst. Pengepremier, personlige privilegier og bestikkelser er kapitalismens metode for
å oppnå tilslutning fra dem som undertrykkes. Gjennom kampen for egengevinst svekkes samholdet og den kollektive
kampen, enhver meler sin egen kake.
Kineserne anser der fullt mulig å skape mennesker som ikke
må lokkes med penger eller personlig velferd dersom de skal
gjøre en god innsats i samfunnet. Det politiske arbeidet
går bl.a. ut på å utvikle en sosialistisk moral og arbeidsstil som bygger på helt andre vurderinger enn de som rår
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under kapitalismen.

nMan betone~ 6olida~itet, hjelp6omhet, uegennytte, 6lid og
kollektiv inn6tilling, og bekjempe~ egoi6me, individuali6me, t~ang6ynthet, 6ubjektivi6me, ult~a-demok~ati, ana~ki
og mye annet.n 34)
Viktig er det i denne sammenheng å erstatte materielle incitament, pengebelønninger med ideologisk arbeidsstimulans
i industrien, og lønnssystemet tilpasses derfor gradvis de
endrede forholdene. Materielle incentiv oppfattes som
n ••• en gi6t 6om ko~~umpe~e~ menne6kene6 6inn ... ag .. . e66en6en av mate~ielle incitament e~ utviklingen av egeninte~
e66e: de e~ et p~odukt av kapitali6men6 p~ivateiendom ave~
p~oduk6jon6midlene og e~ de~so~ like uso~enlig med 606iali6men 6om va~me e~ med vann." 35)

Det er vanskelig å finne konkret gjengitt i kinesernes offisielle organer på hvilken måte arbeiderne i industrien belønnes. Andre 36) nevner at industriarbeiderne har fast månedslønn, og at de avanserer etter en bestemt lønnsskala
innenfor fordelingsprinsippet: "til enhver etter arbeidet".
I nntektsforskjellene er små, lønnsskalaen omfatter 8 trinn
(4 0-120 yuan). Gjennomsnittslønningene innenfor de fleste
bedr iftene ligger på 70-80 yuan. 37) Lønningene diskuteres
kcllektivt innenfor arbeidslagene, og en spesiell lønnskomi te fastsetter endelig lønn. Akkordlønn er bannlyst. 6-10%
av løn nen kan tildeles arbeiderne som premier, også premiefor del ingen diskuteres i fabrikkene. Lønningene beregnes
i kke førs t og fremst etter arbeidsproduktiviteten, men et~
te r alder , hjelpsomhet og innstilling til arbeidet og arbe idskamerater. Og hvem kan bedømme slikt bedre enn arbeidskamer atene s e lv?
Det er vansk elig å tenke seg at arbeidet i kinesiske gruver
eller tu ngindustri kan være "behagelig''. Det er ingen ting
som tyde r på at kineserne har klart å avskaffe det utrivelige, fysisk tunge arbeidet som ofte foregår i sterk varme,
i røyk og damp, under jord, i dårlig luft osv. Den avanserte teknologien som kan avskaffe fysisk arbeid i tungindustri og i gruvedrift er sannsynligvis mer utviklet i det vestlige kapitalistiske land. Det er sannsynligvis langt mer
automatisert prosessindustri i USA enn i Kina. Men dette
ser ikke ut til å være avgjørende. De konkrete arbeidsbetingelsene ser ut til å spille en underordnet rolle når det
gjelder å vekke massenes entusiasme. Den kinesiske industriarbeider kan i mange tilfelle arbeide under dårligere miljøbetingelser ,dvs. hete, støy og støvkonsentrasjonen på arbeidsplassen kan være høyere enn hos industriarbeideren i kapital ismen. Andre forhold enn de umiddelbare relasjonene
på arbeidsplassen, forholdet mellom arbeider og maskin, ser
derfor ut til å være avgjørende for det som kalles "frem-
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medgjØring" under kapitalismen.
Arbeiderne i Kina skoleres politisk, og industrien brukes
i oppbyggingen av landet slik proletariatet ved partiet bestemmer. Motsetningen mellom et slikt utgangspunkt og kapitalismens grunnleggende krav om profittmaksimering er
åpenbar og uforenlig.

NOTER
1) Karl Marx: "Kapitalen", 6øn6te bok,13.kap.,

Fnam l930.

2) Sprengningen av den kinesiskbygde vannstoffbomben er et
eksempel på den teknologiske og vitenskapelige standard,
likeledes de produkter som nevnes i Peking Review (P R)

M.7, 13 6eb. 7970:
Kontroll-computer for oljeraffineringsindustrien,
automatisk bergboremaskin som tar prøver,
kunstfiber laget av sukkerrøravfall,
metanol-fri formaldehyd,
luftavkjølt, bevegelig høytrykk kompressor.
Brua over Yangtse-elva ved Nanking og et 125000 kw turbo
generatoranlegg med innebygget vannavkjølt stator og rotor røper også den høyt utviklede industrielle teknikk.
For lesere med sans for industristatistikk henvises til
tidsskriftet China Quantenly som utgis av In6onmat l c

Bulletin Ltd , 133 Ox6ond Stneet, London W. 1, deH u:tei1.
til o66entlige kine6i6ke tid66kni6t.
Tabellarisk oversikt over den industrielle v ek sten, hentet fra China Quantenly, nn.30, apnil-juni 1967,6 .4 1:
Produksjon av halvfabrikata
Bergverksdrift
Forbruksvarer
Håndverk
Totalt

1952

1957

1965

3,15
1,47
3,30
4 '72
12,64

11,07
3,07
4,92
5,38

21,55
5,0

24,44

36,05

9,5

(Alle tall i milliarder av 1952 yen)
3) "Klna6 vei 6on 6o6lallAti6k indu6tnlall6enlng", skrevet
av korrespondentgruppa i Pekings revolusjonære bykomi-

te, P.R. nn. 43, 24 oktoben 7969, 6.7.
4) Sanune kilde som ovenfor.
5)

"The "Non-Capitali6t Road" Pneac./1cd by Savlet Revi1.ionl0t0 ,[0 in 6act the Colon,lal Road", P.R. nn 38, 15.
oeptemben 7967, o.34.
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6)

Fra sanune kilde som note 5) Engelssitatene er fra "So1.;ial'J1.;m en~ utvikling S1ta utopi til viten-6 k.ap".

7)

Malena Rydberg: "Att 1.;atta politik.en S1tamJ.it", Cla1tte

n!t. 1,1967, 1.;.90.
8)

En kader var en ny ledertype som oppsto i Kina først
hos Kuamintang i begynnelsen av 1920-årene. Den nye lederen ofret seg for revolusjonen, var asketisk, fryktløs
og disiplinert. Etterhvert havnet han imidlertid på kontorene i byråkratiet, og manglet snart kontakten både
med revolusjonen og massene. Fra Ez!ta Vogel: "FJtom Re-

volutionaJty to Semi-Bu1teauc.1tat: The"Regula1ti1.;ation" oS
CadJte-6", The China Qua1tte1tly,n1t. 29, jan-Seb. ,1967,-637.
9)

"Two ViametJtic.ally Oppo1.;ed Line-6 in bu.ilding the Ec.onomy", Pek.ing Review nJt.37, 8.1.;ept. 7967.

10) Som note 8.
11) "Ven 1.;01.;iali1.;ti1.;k.e oppbygging og k.la1.;1.;ek.ampen pd det
øk.onomi1.;k.e omJtdde~ Av korrespondentgruppa i Kinas revolusjonære provinskomite. Oslo 1970.
12) Malena Rydberg:"Fo1tetak.et i
Cla!tte. n!t. 1 196 7.

den oavbJtutna

Jtevolutionen~

13) Dwight H. Perkins: "Ec.onomic. G1towth in China and the
Cultu.Jtal Revolution.", (1960-ap!til 7967) The Chivia Qu-

a1tte1tly, n!t 30 ap!til-juni 1967.
14) P.R. nJt.24,13.juni 7969,-635: "Produksjonskapasiteten er
6 ganger høyere enn fØr kulturrevolusjonen.
15) Karl Marx: "FJta den ty1.;k.e ideologi"(/845)

Pax 1970,-6.72.

16) Mao-Tsetung: "On P1tac.tic.e", (juli 1937)1 Selec..Jteading-6.
17) "LeaJtning Indu1.;t1tial P1toduc.tion" in a City mlddle Sc.hool
P. R• nJt • 2 1 , 2 2 . ma-l 19 7 0 .
18) "GJteat P1tog1tamme Soft Bu-lld-lng a Cont-lngent oS P1toleta-

1t-lan Intellec.tual-6", P.R.n!t. 12,20.maJt-6 1970,1.;.9.
19) P.R. 79.1.;ept. 7969: "An-6han jeJtn- og 1.;tdlk.ompan.-l1.; g1tu.nnlov".Artikkelen er oversatt og utgitt av Kinas ambassade
20) P.R.n!t.31,31.jul-l 1970,1.;.5:"Sh1t-lve to Bu-lld a Soc.-lal-l1.;t
Un-lve~1.;-lty oS Sc.-lenc.e and Eng-lneeJt-lng".
21) Se note 12 ovenfor.
22) Rensselaer W.Lee III: "The HSIA FANG Sy1.;tem: Ma1txi-6m
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and

Mode~ni6ation",

The China

Quate~ly,nn.28,1966.

23) i.R.nn.48,28.nov.1969:"Cadne6 6hould pen6i6t in taking
pant in collective Pnoductive laboun".
24) Se note 23.
25)

P.R. nn 6, 9 6ebn. 1968:"New Relation6 between Cadne6
and the ma66e6".

26)

P.R.,nn.27,4.juli 1969:"Shanghai nn. 17 Cotton Mill "Red Bulwonk" 06 Gneat Pnoletanian Cult.nev.in Shanghai

27) Karl Marx:"Fna den ty6ke ideologi"(1846),Pax 1970,6.61.
28)

Ibid. s.93.

29) Se note 3)
30)

P.R.,nn 6,6.6ebn.1970: "Vigonou6 Vevelopment 06 Small
local Indu6tny".

31) Se note 19)
32)

P.R. ,nn.25,20 juni 1969: "Loyang Tnacto~ Plant Advance6 along the Road 06 Sel6 Reliance".

33)

P.R. ,nn.45,3.nov.1967: "Bannen 06 Victony in Scaling
the Height6 06 Science and technology".

34) Se note 11)
35) Jan-Ingvar LØfstedt: "Om mot6attningan i

Kina" Tid6-

6knl6et kommentan nn.6-7, Stockholm 1968.
36)

P.R.,nn 8,20.6ebn.1970: "Matenial Incentive6 ane aneaction to the dictaton6hip 06 the pnoletaniat".

37) Jan-Ingvar LØfstedt, note 35)
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LKAB streiken
- et sammendrag

"Bednl6t6ledel6en6 6øn6te plikt en
å 6ønge 6on høy pnoduktlvltet og 6ontjene6te. Ve an6atte6 vel6end må komme l annen nekke .... " 1)
Sverre Walter Rostoft,
norsk industriminister
LKAB er en usedvanlig rik og lønnsom bedrift. Det ble gitt
utbytte på 20-25% av aksjekapitalen i de fleste årene etter
1957, da staten overtok. I 1967 ble utbyttet senket til 10%,
i 1968 var det 12% og i 1969 8%. Bruttooverskuddet var samme år ca 400 millioner sv.kroner, dvs. ca 40% av omsetningen.
Tvisten som utløste streiken gjaldt 35 øre, og begynte i
Svappavaara.Arbeiderne krevde ved akkordforhandlingene 3,5
Øre pr tonn (13,50 sv.kr. pr time). LKAB bød 1,8 øre pr
tonn. Etter 6 måneders diskusjon hadde LKAB senket budet
til 1, 5 øre. Under nye forhandlinger stil te LKAB ul.timaturn:
ta 1,9 øre eller de gamle akkordene. Dermed var forhandlingene slutt. 40 øre pr time skilte partene.
Når det gjelder "produktivitet" er LKAB et solid foretak.
I regnskapsåret 1957/58 produserte 8200 ansatte 12,9 millioner tonn malm. 10 år senere ble det produsert 25,5 mill.
tonn med 6800 ansatte. Mens produksjonen var fordoblet var
antall arbeidere redusert med 1400.
I 1958-60 ble det under kraftig motstand fra arbeiderne
innført stempling,og en minituøs kontroll av arbeidernes
bevegelser på arbeidsplassen ble innledet. De omfattende
rasjonaliseringene har ført med seg: mindre produksjonsgrupper, Økt styring fra nivåer uten direkte
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kontakt med arbeiderne, innføring av arbeidsvurderingssystemet UMS (Ultra Moderne Slaveri er gruvearbeidernes
oversettelse av det amerikanske standardtidssystemet).
UMS har betydd at flere arbeidere har fått mavesår av tempoet, opplyser Rantatalo, og fortsetter:

"Nå en det ikke mange oven 35 ån 6om kan anbeide på UMS.
Ve blin 6lyttet, de anken det ikke men.
35?
- Ja, ... vi han hele tida kjempet imot det. Vet dnan og6å
6å mye med -0eg. Bane 0on å 0å litt 6tønne 0ontjene6te -0ju-0ken en 0na -0eg anbeidet."
Eienen,6inan-0mini-0ten StÆang: " ... LKAB ... skall drives efter affarsmassiga principer"

(Prp. nr.171,år 1956)

Den grunnleggende årsaken til gruvearbeidernes streik er at
LKAB ikke bare er en virksomhet som bryter malm, men en bedrift, en kapitalistisk forretning. Som sådan har den til
hovedoppgave å forøke kapitalen, de ansatte og deres ve og
vel er først og fremst midler i denne målsettingen. Skal utbyttet maksimeres må lønningene presses ned så mye som mulig. Gjennomsnittslønnen før streiken var ca.13 sv.kroner
i timen under jord, og ca 11 kr. over. Det var meget store
lønnsforskjeller, under jord svingte lønningene mellom 11
og 20 kroner, over jord mellom 9 og 13 kroner.

9.de-0emben 7969 i Svappavaana: 35 arbeidere nedlegger arbeidet i protest mot en akkordfastsettelse som ligger 40 Øre
pr time under arbeidernes krav. LKAB reagerer med trusel om
å stenge hele gruva og avskjedige samtlige 350 ansatte. Arbeiderne blir enda mer forbannet "Har bedriften råd til å
lukke gruva har den vel råd til å gi oss skikkelig lønn."
70.de-Oemben i Kinuna: Arbeiderne streiker spontant og solidarisk ved å sette seg ned i gruva.
77.de-Oemben: Streiken blir total og organisert. 5000 mann
legger ned arbeidet og flertallet møtes på det første streikemøtet om kvelden. De første kravene framsettes: 6onhand-

lingen i Kinuna,min-0telønn på 73,50 oven jond og 75,00 unden,
lønn6utjevning, måned-0lønn, bont med UMS, bedne pen-0onalpolitikk, dinektønen må gå, 60 ån-0 pen-0jon-0alden, bedne lu6t
og mindne lanm i gnuva, bedni6t6legen bøn vi-0e -0tønne pen-0onlig om-0ong &on pa6ientene og ikke enga-0jene -0eg -0å mye 6on
bedni6ten. Fra en tilsynelatende tilfeldig liste med isolerte krav utviklet det seg etterhvert en detaljert og prioritert liste der alle kravene dreide seg om mennskeverd.

LUSPA: "Man kan kompnomi66a om mycket, men inte om manni6kovandet".
Fra en begrenset konflikt med begrensete lønnskrav ble det
en total streik for radikale forandringer.
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På streikemøtet velges en streikekomite på 9 medlemmer som
ikke er bundet av hele registereL med lover og paragrafer
og regler og forordninger, men som er under de streikendes
fullstendige kontroll. Organisasjonsformen motsvarte innholdet i arbeidernes kamp: kampen mot den autoritære ledelses-struktur.
Gruvearbeiderforbundet og LO motarbeidet streiken helt fra
begynnelsen: "ulovlige metoder'', "fredsplikt" osv.
Sosialdemokratisk presse: "kommunistdirigert streik" Massemediaene forsøker etterhvert systematisk å splitte de streikende.
Medlemmene av streikekomiteen var i 40-50 års alderen med
flere ti-år av slit for LKAB bak seg. Komiteens eldstemann
har vært i LKAB i 47 år. Den valgte ledelsen i fagforeningen
er i 30-års alderen.

LUSPA (nå medlem av streikekomiteen): "Ond han det inte 6aknat6. Vad 6om 6aktna6 en handling. Gnuvanbetanna pnatan inte 6å my~ket, men dom handfan mena. Vi han i handling vi6at
men an 20 ån6 pnat."
Streikekomiteen førte fram de krav som stormøtene har vedtatt: ingen gjenopptagelse av arbeidet før bedriften skriftlig har gått med på en overenskomst med streikekomiteen. På
stormøtene tar mange tidligere tause og nedtrykte arbeidere
ordet, de snakker om dårlige arbeidsforhold, om røyken og
gassen, om direktørens dumheter, om hvordan de nå under
streiken for første gang kjenner seg som virkelige mennesker.

29.de6emben: Arbeiderne velger en felles forhandlingsdelegasjon på 27 mann.
7.januan møtes LKAB's styre i Stockholm. Til stede er:
riksbånksjef Asbrink (form.), envojen, landshøvding Lemne,
TCO-direktøren Nordenskiold, tekn. dir. Olsson, Grångesbergsbolagets sjef Waldenstrøm og fagforeningens Lindahl.
Herrene vedtar å ikke forhandle med arbeiderne før arbeidet er gjenopptatt - de skal tvinges på kne. Arbeidsgiverforeningen gir samme råd.
LUSPA: "Om en vanlig anbetane vill 6ka66a 6ig 6amma man6kliga villkon 6om andna gnuppen i 6amhattet, blin det et
mot6tånd utan like".
26.januan: Arbeiderne presenterer kravene i 12 punkter.
PUNKT 2: Minstelønn på 15 kroner i timen over jord. Minstelønn på 17 kroner i timen under jord. Månedslønn innføres.
Rekreasjonsbidrag settes lik funksjonærenes. Utdannelseslønn betales med elevens foregående månedslønn. Helgedagserstatning innføres. Overtidstillegg, erstatning for ubekvem
arbeidstid og skifttilegg se~tes lik funksjonærens. UMS
skal avskaffes.
PUNKT 4: Pensjonsalderen for gruvearbeidere senkes til 60
år. Nåværende pensjonsbeløp skal forhøyes betraktelig.
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PUNKT 6: Miljø- og alimenne sikkerhetsspørsmål. a) Umiddelbare undersøkelser av gruveluften, foretatt av upartiske leger og forskere. d)Industrilegen skal ikke være ansatt
av bedriften, men av kommunen. e) Verneklær og sko utleveres ved arbeid i sterk varme eller kulde. f) Siste vedtak
om husleieøkningen trekkes tilbake.
PUNKT 7: De 31 lederskapstesene til Kenning skal øyeblikkelig avskaffes i bedriften.
PUNKT 8: Hver måneds inntjente feriepenger innsettes på
sperret konto. Renter påføres kontoen.
PUNKT 9: LKAB's hovedkontor legges der malmen er.
PUNKT 11: LKAB skal gå ut av Arbeidsgiverforeningen.
Forhandlingene begynner for alvor, LKAB gjør innrømmelser.
3.6eb~ua~: Streikekomiteen gjør enstemmig vedtak om at arbeidet bØr gjenopptas, og dagen etter går LKAB-arbeiderne
igjen på jobben.

Akkordlønn er avløst av fast månedslønn, de aller fleste
fikk samtidig Økt fortjeneste. En vanlig Økning var 3000
svenske kroner årlig. Det var de umiddelbare resultatene.

MERKNADER
1) Foredrag i 1962, gjengitt i Thorsrud og Emery: "Industrielt demokrati", Universitetsforlaget, Oslo 1964,s.23
Sammend~aget e~ laget ved hjelp av dive~6e avi6a~tikle~ og
»tkAB 6t~eiken",6æ~numme~ av ZENIT n~.16 1/2, og Aage~
Boe~tmann og Kjell Schmidt: "Et ~t ~idt vi~kelig bevægel6e"
KURASJE n~ 2-3 7970, København.
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STREIKEN VED
NORGAS
- intervju med klubbformann Kjell Hovden

A/S NORGAS HAR AKSJEKAPITAL PA 6.7 MILLIONER KRONER.
BRUTTOOVERSKUVV I ~968 PA 3.8 MILLIONER KRONER. AKSJEUTBYTTE: 10 %. ARBEIDERNE BLE I ARBEIDSRETTEN DØMT TIL A
BETALE KR 500 I BOT. LO-LEDELSEN UTTALTE: "LO'S SEKRETARIAT HAR NØYE FULGT UTVIKLINGEN VEV NORGAS. ETTER A HA
BEHANDLET KONFLIKTEN VIL SEKRETARIATET RETTE EN ALVORLIG
OPPFORDRING TIL VE ANSATTE OM A OPPTA ARBEIDET IGJEN
SNAREST."
Intervjuer Sigmund Aarø[I): Kjell Hovden, klubb~onmann ~å

NURGAS, kan du ~ele noko om del ~tnelkane ~om han vone ~
den ~l~te tida, ~lik ~om l Klnuna, på NORGAS og l Sauda,
en det noko ~om ~kil del ut 6nå ~tnelkan vl han hatt tldlegane?

Kjell Hovden: Alle streiker er jo et utslag av kampen mellom arbeiderklassen og kapitaleierne og har sitt utspring
i motsetninga mellom dem. Det grunnleggende er at arbeiderne blir utbyttet, men i det konkrete tilfellet begynner
det som regel som en konflikt om et Økonomisk spørsmål;
arbeiderne vil ikke godta utbytningsgraden i et bestemt
Øyeblikk.
Bortsett fra dette som er det almenne, er det spesielle forhold nom varierer fra gang til gang. I Kiruna, så langt jeg
har kjennskap til, og på NORGAS, spilte spørsmålet om hvordan lønnskampen kunne føres, ei vesentlig rolle, ved sida
av de konkrete økonomiske krav. På NORGAS hadde klubbstyret
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bedt om å få forhandli_nger med bedriftsledelsen om Økonomiske og andre spørsmål. Dette blir gjerne godtatt av bedriftene, men ledelsen ved NORGAS avslo med henvisning til avtaleverket og Arbeidstvistloven. Og bedriftsledelsen hadde
rett til å avslå slik avtaler og lover er idag. Juridisk
sett hadde de sitt på det tørre. Bakgrunnen for oss var at
vi på NORGAS ikke hadde oppnådd mer enn tariffesta tillegg
de siste 3 åra, og det er temmelig uhørt i Oslo-distriktet.
Vi lå dermed så lavt at noe faktisk måtte gjøres. Betegnende nok var det arbeiderne sjøl som krevde av klubbstyret at
vi skulle stille ultimatum til bedriftsledelsen og forlange
at den møtte til forhandlinger, ellers ville vi gå til streik.
,
Forskjellen mellom de siste streikene og tidligere streiker kommer til dels av at samfunnet er mer gjennomorganisert
idag. En streik som er rettet mot en bestemt bedriftsledelse, kanskje mot en kap .i taleier, blir nå til en kamp mellom
de streikende og staten og ei rekke organisasjoner. Man får
i tillegg mot seg så godt som heile pressa. Vi fikk dessuten mot oss både LO-ledelsen og ledelsen i vårt eget forbund
(Norsk kjemisk industriarbeiderforbund). Det viste seg at
interessene til kapitaleierne ivaretas av tillitsmenn helt
ned til vår egen lokale fagforening. Det var ikke spørsmål
om hva den enkelte tillitsmann mente; han var i kraft av
sin stilling, avtaler og lover, nødt til å bekjempe oss.
Dette er annerledes enn i 30-åra da arbeiderne kunne streike med støtte i forbund som betydde noe, som var landsomfattende, som hadde hegemoni i samfunnspolitisk målestokk.
LO har nok hegemoni, men er inkorporert i staten og er en
del av det bestående systemet som fungerer tl.l fordel for
bedriftseierne.
I Kiruna viste det seg at den eneste organisasjon som arbeiderne kunne benytte seg av, var det de kunne stable på
beina i den konkrete situasjonen p å sin egen arbeidsplass.
Det fantes ikke noen organisasjon utenfor som var i stand
til å yte politisk støtte. En annen sak er at det reiste seg en landsomfattende aksjon i folket, men den hadde
ikke noen organisasjon. Hele den svenske arbeiderklassen
var for streiken, men det viste seg at dette flertallet
ikke hadde noe organisert middel til å støtte arbeiderne
politisk.
I: T~u~ du ein kan 6eie at 6lita6jep~oblema i
lik~ viktige 6om 6ø~ 60~ a~beida~ane 6om 6tå~
beid, og 60~ 6like 6om ha~ konto~a~beid?

dag e~ min6t
i 6Y6i6k a~

K.H.: Ja, jeg trur det er et vesentlig trekk at presset i
dag Øker. Alle rasjonaliseringsopplegg går faktisk ut på
større utnyttelse av arbeidskraften. D.v.s. man legger opp
systemer slik at man får hver enkelt til å yte mest mulig
i produksjonen. Nå blir arbeidet ofte lagt opp slik at det
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synes å gli lettere, men enda om det er bedre tilrettelagt,
vil det Økte tempoet gjøre at det mentalt blir ei større
påkjenning, og som regel også fysisk. Dette gjelder også
kontorarbeid.
Den gjennomgripende rasjonaliseringa går heilt enkelt ut
på å få mest mulig ut av den enkelte. Dette fører til langt
høyere krav til konsentrasjon og sliter sterkt på den enkelte, særlig mentalt.
På NORGAS gikk rasjonaliseringa i hovedsak ut på å Øke produksjonen veldig, mens arbeidsstokken var nesten uforandret.
Vi har tredoblet timekapasiteten av oksygen blant annet ved
hjelp av mer kompliserte maskiner, mens antall betjening
gikk opp med bare 50%. Dessuten har en gått over til døgnskift, og skifttillegget er alt for lite til å kompensere
for den påkjenning det er å ha nattarbeid i stedet for dagarbeid. Man gir også fleire maskiner til hver maskinist,
slik at han må Øke konsentrasjonen for å klare det.
De som står i fysisk produksjon får Økt belastninga ved at
de pausene som tidligere ga høve til hvile, nå blir eliminert gjennom et mer effektivt produksjonsopplegg. De som
sjauer ut beholdere på 60 til 80 kg hos oss, løfter ofte
på en dag 600-700 beholdere opp og ned av lasteplanet. Dette er en arbeidsdag som sier seks. Arbeiderne løfter altså
daglig opp til 56000 kg!

I: Ha~
-Oom de

NORGAS-ve~k-0emda ~åd
k~avde?

til å betale det

løn~tillegget

K.H.: Det må en absolutt si at den har. Den har stort overskudd og ville ikke få det minste problem. Kravet vårt var
på 2 kr. pr. time, og det har vi regnet ut til å bli ca.
250 000 kr. i året. I 1968 hadde NORGAS 3,8 mill. kr. i overskudd på regnskapet, noe som er ca. 15 ganger så stort
som det arbeiderne krevde. I fjor og i år måtte en regne
med høgre tall. Dette er også tall som bare uttrykker det
bedriften finner å ville kalle overskudd. Bedrifter kan gå
godt uten at regnskapet viser det minste overskudd. NORGAS
investerer ellers ganske kraftig i utvikling, noe som tjener profittinteressene på litt lengre sikt.

I:

Ko~ ~to~e

va~t

dei løn-Otillegga de 6ekk?

K.H.: Til slutt blei det ikke så galt. Vi hadde et gjennomsnittskrav på 2 kr. Det varierte litt fra gruppe til gruppe,
men lå omkring dette.
Ei gruppe fikk faktisk noe over 2 kr, men de hadde også
krevd dette. Men noen grupper risikerer i verste fall at
de blir likkende med bare 1 kr. i reelt tillegg, og det er
vi ikke fornøyd med.
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I: Ha~ ~øyn-0lene læ~t dykk noko nå~ det gjelt om det e~
~ett å kombine~e k~ava om bet~e føn med k~av om -0tø~~e ~ett
til å ta del i avgje~dene på ve~k-0emda, - elle~ må de-0-0e to
-Opø~-Omåla -0kilja-0t s~& kva~and~e?

K.H.: Det er klart at som et langsiktig mål er det viktig
for arbeiderne å få makta på bedriftene, å bli herre over
egen arbeidskraft. Men noe krav om makt i samsvar med de
forslag som noen politikere har lagt fram til "demokrati
på arbeidsplassen", er neppe aktuelt. Det vi har lært av
streika er at vi må utvikle vår egen bevissthet, at vi må
utvikle oss sjøl og våre egne organisasjoner. Organisasjonene må omskapes, eller gjenskapes, til kamporganisasjoner
og maktorgan for arbeiderklassen.
Når det oppstår en konflikt mellom arbeider og arbeidskjøper, så er det arbeidskjøperen som er bedriftsherre, og har
ikke bare paragrafene på sin side, men har også oversikten
og kontrollen. Vi må bygge opp organisasjoner for arbeiderbevegelsen som kan stå mot arbeidskjøperne, derscm vi vil
ha håp om å kunne få arbeidernes interesser ivaretatt. Dette gjelder både i spørsmålet om hvordan det skal produseres
og i spørsmålet om hva som skal produseres.
For 5-6 år sida fikk vi bedriftsutvalg, og vi tok straks
opp samme spørsmål som det ble streik om nå, men der ble
det bare avvist. Protokollene fra møtene i bedriftsutvalget viser til all tydelighet at bedriftsledelsen bare var
interessert i å få arbeiderne til å tenke på bedriftens
profittinteresser. Vårt ønske om å få ta opp våre lønnsspørsmål, kunne ikke imøtekommes der.
Brosjyrene som kommer månedlig fra Norsk Produktivitetsinstitutt, som er et organ for bedriftsutvalgene under LO og
NAF's felles ledelse, går bare ut på Økt produksjon, Økt
effektivitet og Økt utbytting. "Bedriftsutvalgene" som blir
gitt ut av LO og AOF går stort sett ut på mer effektive
lønnssystemer, med klokker og beregninger, MTM-systemer,
rasjonalisering. Avtalen mellom LO og NAF går nettopp inn
for at slike ting skal tas opp i bedriftsutvalgene.
Så lenge det er bedriftsherrene som ensidig høster fordelene og arbeiderne som får påkjenninga, og det ikke skal ses
i sammenheng med lønnsspørsmål, så kan ikke arbeiderne fatte stor interesse.
I den spenningssituasjonen som streika skapte, blei det
faktiske slutt på at arbeidere møtte til utvalgsmøtene, og
det synes ikke være særlig grunn til å ta dem opp igjen. I
motsetning til disse møtene ga streika et bra resultat.

I: Ve~-0om du va~ tillit-0mann 60~ a~beida~a~ i eit -00-0iali-0ti-0k land, ville vel dette -0pø~-0målet -0tille -0eg annlei-0.
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Vå ville du vel legge -0to~ vekt på den inn-0at-0 -0om
a~ane kunne gje~e i leiinga av ~e~k-Oemda?

a~beid

K.H.: Skal et samfunn være sosialistisk, så må det ha nedkjempet heile det politiske systemet til borgerskapet, ha
avskaffet kapitalismen og opprettet et system for produksjonen som ivaretar arbeidernes interesser. Arbeiderne har
under sosialismen overtatt makta i staten og får gjennom
den også makta over produksjonslivet. Når arbeiderne får
lagt opp produksjonsplaner ut fra sine interesser, så er
det klart at en tillitsmann måtte gjøre alt for å koordinere produksjonens og arbeidernes interesser og sette vedtakene til arbeiderne i spørsmål om produksjon og overskudd
ut i livet på en god måte. Det blir annleis å være tillitsmann for arbeiderne når en står overfor en bedriftsledelse
som bare går inn for private profittinteresser.

I: Vi ha~ i det -0i-0te -0ett ek-0empel på at A~beid-0~etten
ikkje ha~ vi-0t -0eg å ve~e eit e66ektivt våpen mot a~beida~
ane og 6akti-0k ikkje ha~ -0pelt -0e~leg -0to~ ~olle. Kan dette
ha 6ø~t til ein ny -0itua-0jon på a~beid-0pla-0-0ane?
K.H.: Jeg trur det. Vi opplevde jo slik som tidligere, å "
komme opp i Arbeidsretten. Men fordi situasjonen var spent
og arbeiderne var helt bevisste om at kravene var rettferdige og skulle gjennomføres, kunne ikke domstolens resultat bli avgjørende. Vi hadde på forhånd diskutert muligheten av åpen streikekamp og tenkt over hvordan det kunne utvikle seg. Jeg hadde som tillitsmann ansvar for at kampen
som eventuelt måtte komme, blei ført på en god måte, og så
det som viktig at alle arbeiderne heile tida var klar over
hvilke krefter de sto overfor.
Vi hadde diskutert forholdet til statsmakta og visste at
den i det siste har blitt sterkere og sterkere engasjert
og at Arbeidsretten var et av dens viktigst virkemidler.
Vi visste at Arbeidsretten ville dømme
oss og etterpå
ilegge oss erstatninger, noe den har hjemmel for i Arbeidstvistloven. Vi fant ut at det burde være mulig å nedkjempe
Arbeidsretten, for Arbeidstvistloven er ei reservelovgiving og står liksom politi og militære som en reserve som
en helst ikke vil snakke om og trekke fram. Når dette skjer,
vil samfunnets struktur lett bli avdekket for arbeiderne
på en klar og utvetydig måte. Vi vurderte det derfor slik
at dersom vi ikke lot oss true av Arbeidsretten, så ville
vi vinne fram. Som alle andre undertrykkingsinstrument,
har den ·som funksjon mer å virke truende og pressende enn
Ødeleggende. Arbeidsretten har ikke nå som oppgave å presse
erstatninger ut av arbeidere som meget vanskelig kan betale
dem, men å få arbeiderne tilbake til arbeidet, slutte å
streike.
Vi nektet å gå tilbake til arbeidet og Ødela med det hoved-
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funksjonen til Arbeidsretten. Vi hadde på forhånd avtalt
at det skulle holdes møte like etter arbeidsrettens dom,
for å vedta offentlig ei erklæring om at vi skulle fortsette streika på tvers av dommen. Dette blei gjort, og det
viste seg at dommen ikke fikk noen virkning. Vi blei trua
med at det ville bli idømt erstatninger på hver enkelt av
oss. Og det er knapt tvil om at dette ville blitt gjort
dersom vi hadde stått splitta. Hadde noen av oss gått tilbake til arbeidet, ville det kanskje ha blitt tilkjent erstatninger etter forgodtbefinnende fra domstolen, slik at
de som var minst likt, fikk største summene å betale. Det
dreide seg om store summer; jeg har hørt nevnt tall mellom
1 og 2 mill. kr., som vi altså kunne blitt idømt. Men slik
det gikk, blei domstolen i så fall nødt til å dømme så godt
som heile arbeidsstokken. Det ville blitt en demonstrasjon
av staten og domstolene som undertrykkingsinstrillnent, og
det er makthaverne ikke så interessert i for øyeblikket.

I: Men politiet va~ kan-Okje eit e66ektivt middel. Vi hah
-Oett ein 6ilm -0om vi-Oeh kohlei-0 politiet med 6y-0i-0k makt
dhog bo~t a~beida~ah -Oom -0tengde ut- og innkjø~ing på vehk-0emda. Va~ det eit viktig ledd i kampen at politiet -0lepa
bo~t a~beida~ane deh, elleh vah det meih eit teathal-Ok inn-0lag?
K.H.: Det var ikke noe teatralsk innslag i det heile tatt.
Vi hadde nedkjempa en viss funksjon hos Arbeidsretten, men
ei side sto igjen. Den hadde lagt alt til rette for å bruke
et av statens undertrykkingsredskap mot oss - nemlig politiet. FØr dette skjedde, hadde samtlige streikende fått
skriftlig oppsigelse fra bedrifta. Dette var først og fremst
en trusel som skulle skremme oss tilbake til arbeidet, men
vi så ikke bort fra muligheten for at de på litt lengre
sikt ville kunne ha gjennomført denne oppsigelsen.
Vi var ganske enhetlige da. Vi hadde hatt et par tilfelle
av streikebryteri tidligere, men disse sviktene hadde ikke
ført til videre utglidninger - de ble isolerte tilfeller.
Oppsigelsen gjorde bare streikefronten hardere; vi var klar
over at nå måtte vi slåss - ikke bare for våre lønninger men også for retten til å beholde vår arbeidsplass. Vi var
klare over at arbeidskjøperen eier arbeidsplassen, men vi
anså den moralsk også som vår og var villig til å slåss om
vi juridisk sto svakt.
Det vi gjorde var å stille oss opp i porten for å blokkere
enhver mulighet for levering av gass ved hjelp av streikebrytere utenfra. Det hadde kommet meldinger som gikk ut på
at det foregikk verving for å få bygd opp en ny arbeidsstokk på bedriften - og jeg har grunn til å tru at så var
tilfelle. En slik mulighet er helt realistisk fordi det
finnes liknende bedrifter ellers i landet som kunne avgi
nok opplær t personell til at produksjonen kunne bli effek-
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tiv.
Vi var 50 mann og ikke noen overveldende makt, men truslene hadde ikke ført fram og de var nødt til å vise tenner
overfor en arbeidsstokk som sto samla og klar over situasjon~n.

De tilkalte politi, som kjørte opp med 40-50 politifolk,
som tok seg god tid til å vise oss langkøllene sine og bikkjene som var med. Vi skulle bli heilt klar over at dersom
vi tok igjen når de kom og tok på oss, så skulle vi få smake. De kom også med direkte trusler mot oss og forklarte
oss at vi ingen rett hadde til å oppholde oss ved bedriften ettersom vi var i ulovlig streik. Politiembetsfolk på
stedet opptrådte ganske provoserende og overlegent. Vi blei
forespeilet lange fengselstraffer og ble fortalt at samfunnet kom til å slå hardt til mot oss som drev slik opprørsk
virksomhet.
Ettersom vi hadde bestemt oss for å kjempe og visste at
dette var et av de middel som staten ville reise mot oss,
var vi ikke særlig interessert i truslene.
Vi regnet ellers med at det var et annet element i samfunnet, nemlig arbeiderklassen, som ville kunne bety noe i kampen. Bruker staten slike maktmiddel, så avslører staten
seg ikke bare for oss, men for heile landets arbeiderklasse.
Og da regnet vi med en motreaksjon som vil gjøre det vanskelig for myndighetene å knuse oss fullstendig.
Vi blei altså stående, og tilslutt altså dratt ut av politiet.
Den sympatiaksjonen som reiste seg etter dette, var det
som berget oss. Vi kunne nok møtt opp igjen og sperra porten etter løslatelsen. Men kreftene våre var i stor grad
uttømt etter tre uker da vi stadig hadde måttet utvikle
nye kampformer og sette dem ut i livet. Vi var heller ikke
så særlig erfarne, og hadde ikke annet utgangspunkt enn å
legge ned arbeidet for å få forhandlinger om mer lønn.
I:

Fekk de

~å

e66ektiv

~tøtte

6~å and~e a~beid~pla~~a~?

K.H.: Det er vel ikke riktig å ville måle effektiviteten
av støtten. Men vi fikk overveldende stor støtte - naturlig nok særlig i Oslo-området - men også i resten av landet. Den· Økonomiske støtta vi fikk fra bedriftsklubber, fagforeninger, studentorganisasjoner og enkeltpersoner, gjorde det faktisk mulig for oss å fortsette kampen.
Den Økonomiske situasjonen for vanlige arbeidsfolk idag
med høye husleier og avdrag gjør det veldig vanskelig å
stå i streik. Nå kom det faktisk så mye støtte at vi i
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praksis kunne ha greidd oss lenger og hadde midler i reserve etter streika. Vi kunne nesten ha betalt ut vanlig lønn
under streika, men det syntes vi ikke var riktig og holdt
et ganske beskjedent dagbidrag likevel. Vi har nå sendt
15 000 kr. til våre kamerater i Sauda, og vil også bruke
resten av overskuddet på støtteaksjonen til et slikt formål.
Men vi fikk også moralsk støtte, sympatierklæringer og uttalelser om at vår kamp var rettferdig. Så vidt jeg forstår,
tente det en viss optimisme hos arbeidsfolk rundt i landet
at vi kunne stå opp mot Arbeidsretten. Vi viste en veg å
gå mot tvangslovene i næringslivet; å reise kamp mot dem,
å ignorere dem.
I spørsmålet om effektiviteten er det ikke bare et spørsmål om størrelse på bijrag, men likså mye arten av støtte
og vår evne til å utnytte støtten så den kunne bli effektiv.
Det skjedde ting som kompliserte dette for oss underveis.
Vi fikk ganske stor støtte fra Jernindustriens folk. Det
viste seg særlig etter at vi blei nedkjempa av politiet oppe ved porten. Da reiste det seg en proteststorm ganske
spontant, og det blei gjort vedtak om sympatistreik fra
jernarbeiderne. Vi har også hørt om at man rundt på bedriftene hadde planer om å gjøre vedtak om å iegge ned arbeidet
neste dag, marsjere opp på NORGAS og manifestere at de overgrep som vi blei utsatt for fra politiet ikke vllle bli to1"rert. Men LO-ledelsen var fortsatt mot oss, og mange fagforeningstillitsmenn rundt om på andre bedrifter kom i en
vanskelig situasjon.

K.H.: Vi fikk jo støtte fra alle s~ørre arbeidsplasser i
Oslo-området, og mye utover landet ellers. Men kampen blei
jo etter hvert også politisk. Og vi fikk saklig støtte fra
NKP og SF.
Men de som ga sin uforbeholdne støtte fra første dag og
gjennom alle faser av kampen, var marxist-leninister. Blant
annet SUF (m.l.) ga oss full støtte, og på våre e:Jll2 premisser. Den eneste avisa som kjørte heile referatet fra vår
pressekonferanse for streika og prøvde å få den spredd, var
KLASSEKA.~PEN. Et særtrykk blei spredd allerede neste dag,
og det blei godt mottatt i og med at den tok sitt utgangspunkt i våre premisser.
Typisk er det at borgerpressa straks satte i ga ng en kampanje for å splitte fra oss den støtte vi fikk. De satte ut at
det var SUF (m.l.) som sto bak streika og gjorde et nummer
av at SUF (m.l.) kastet seg inn i kampen på vår side.
Dette var en tone som greip om seg. Og jeg veit at politi-
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mester Gjerde uttalte at streika ved NORGAS var betalt av
studenter.
Det var også arbeidere hos oss som spekulerte litt over at
det bare var SUF (m.l.) som kom og gjorde noe effektivt,
for det var mange som hadde vært veldig skeptiske mot dem.
Men på bakgrunn av at støtten var viktig nok, og den blei
gitt på våre premisser, aksepterte de den og omvurderte
sitt syn på marxist-leninistene.
Vi i streikekomiteen blei også oppsøkt flere ganger av dem
med spørsmål om vi trengte praktisk støtte til noe uten at
de på noen måte prøvde å virke ledende. De presiserte at
de ville bruke våre formuleringer fordi det var sjølve grunnlaget i kampen vår de ville støtte. Jeg kunne ikke se at
de spekulerte noe i vår streik, og resultatet viste seg jo
også seinere i og med og de fikk sympati seinere.
La meg også nevne RØd Front-styret i Studentersamfunnet som
ga oss kraftig støtte. Fra dem fikk vi faktisk den første
Økonomiske støtten, og de hjalp oss også med kontorhjelp
og telefoner.De fulgte dermed sitt program om å støtte arbeiderklassen i dens kamp.
Sympatien hos os~ for marxist-leninistene viste seg også
l.mai. Da bedriftsklubben hos oss behandlet demonstrasjonen som skulle holdes, blei det gjort eQstemrnig vedtak om
at vi skulle stille opp med egen transparent og slagord i
Rød Fronts !.mai-demonstrasjon.
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REDAKSJONELLE MERKNADER
Alle tekstene av Ka~l Ma~x er utdrag fra VAS KAPITAL,oversatt av Erling Falk: Kapitalen, Fram- forlag, Oslo 1930.
Det er foretatt mindre ortografiske endringer i oversettelsen. Konkrete eksempler på den sosiale og økonomiske
situasjon i England i det 19.århundre, som Marx gir både
i tekst og noter, er i stor utstrekning utelatt. Til gjengjeld er det ved henvisninger og kommentarer vist til aktuelle eksempler i Norge.

MASKINERI OG STORINDUSTRI er fra Kapitalen, l.bok, 4.del,
13.kapitel. ARBEIVSVAGENS LENGVE er utdrag fra !.bok, FORLENGELSE AV ARBEIVSVAGEN er fra 4.del, 13.kapitel. Utdragene fra VAG- OG NATTARBEID, SKIFTSYSTEMET og KAMPEN OM
NORMALARBEIVSVAGEN er fra 3.del, 8.kap. ARBEIVSLØNN OG
LØNNSMETOVER er utdrag fra !.bok, 6.del, 17., 18. og 19.
kapitel.
F~ied~iQh Engel-0' artikkel OM AUTORITETEN er skrevet en
gang mellom oktober 1872 og mars 1873, var rettet mot italienske anarkister. Teksten i Knut Johannesens oversettelse er tidligere offentliggjort i KONTRAST nr.4, 1969. Da
artikkelen ble publisert i KURSBUCH nr.14, 1968 skrev redaktøren av tidsskriftet, Hans Magnus Enzensberger den
kommentaren som VARVØGER nå trykker.

11.november 1969 publiserte Parisavisen LE MONVE 2 artikler om solidaritet i den internasjonale arbeiderklassen.
A~ghi~i Emmanuel (som har skrevet boka L'ECHANGE INEGALE,
Maspero 1968) argumenterte mot eksistensen av en solidaritet mellom arbeidere i 'rike' og 'fattige' land. Professor
Cha~le-0 Bettelheim ved Sorbonne argumenterte for en slik
solidaritet. Le Monde hadde kuttet noe i begge manuskriptene, men de er i sin helhet oversatt til engelsk og offentliggjort i MONTHLY REVIEW, Vol. 22, nr.2, juni 1970.
Bettelheims artikkel trykkes her i sin helhet. Oversettelsen er fra engelsk.
I anledning 100-årsjubileet for Lenins fødsel ga MONTHLY
REVIEW i april 1970 (vol.21, nr.11) ut et rammenummer om
LENIN IVAG. E~iQ Hob-0bawm CJj Ma~tin NiQofau-0 skrev begge
om innholdet og virkningene av Lenins teori om arbeideraristokratiet i de industrialiserte kapitalistiske land.
Nicolaus' bidrag trykkes her noe forkortet, mens Hobsbawms
artikkel gjengis i sin helhet.
Erie Hobsbawm underviser i historie ved Birkbeck College,
The University of London, og har skrevet flere bøker, bl.
a. THE AGE OF REVOLUTION og INVUSTRY ANV EMPIRE.
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Ma~ti» NiQolau~ er sosiolog og tidligere med-redaktør av
Viet-Report. I 1969 fikk han den første Isaac Deutscherprisen for 2 essays: PROLETARIAT AND MIVVLE CLASS IN MARX,
Studie~ o» the Le€t, Vol.7.»~. 1, 1967 og THE UNKNOWN MARX,

New Le6t Review, No.48,

Ma~~/ap~il

1968.

Den engelske undersøkelsen om industriarbeidernes borgerliggjØrelse er publisert i flere bind på Cambridge University Press, 1969, under titelen THE AFFLUENT WORKER IN THE
CLASS STRUCTURE. Utdraget her er hentet fra 3.bok. Forfattere er Joh» H.Goldtho~pe, David LoQkwood, F~a»k BeQhho6e~
og Je»»i6e~ Platt.

Wilhelm ReiQh (1897-1957). Østerrisk lege som døde

i fengsel i USA. Var i 1920-årene en av Freuds nærmeste medarbeidere, bl.a. som stedfortredende direktør ved den psykoanalytiske poliklinikken i Wien. Han utviklet en karakteranalyse som bygde på læren om karakterholdningene som psykisk avvergesystem. Reich bodde i Norge fra 1934 til 1939
da han reiste til USA.

Reich forsøkte å bygge bro mellom marxismen og psykoanalysen. Sosialismen skulle danne den materielle basis for massenes seksuelle frigjøring. Første utdrag av MASSENPSVCHOLOGIE DES FASCHISMUS som gjengis her er skrevet samme år
som Hitler fikk parlamentarisk makt i Tyskland, etterordet
er skrevet året etter, i mars 1934.
Oversettelsen til norsk er gjort av Sigmund Aarø.
Reich utga blant annet: VIE FUNKTION DES ORGASMUS,

DER EINBRUCH DER SEXUALMORAL,
CHARACTERANALVSE,
DER
SEXUELLE KAMPF DER JUGENV,
VIALEKTISCHER MATERIALISMUS
UNV PSVCHOANALVSE.
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THE LONGER VIEW PAUL A. BARAN
Paul Baran is well known to readers of MONTHLY REVIEW as the
author of The Political Economy of Growth and Monopo/y Capita/
( with Paul Sweezy). This book includes all of his most important
hitherto scattered writings, so that with thls volume the full body
of Baran's work becomes available in book form. The five parts of
the book contain six articles on Marxism, three on economic plan·
ning, five on monopoly capitalism, and four on the political economy
of growth. Among them are his "Reflections on Underconsumption,"
"The Theory of the Leisure Class," "Reflections on the Cuban
Revolution," "Theses on Advertising" (with Paul Sweezy), the important analysis of W. W. Rostow's The Stages of Econumic Growth
(with E. J. Hobsbawm), and his well-known discussion of Marxism
and psychoanalysis.
CLl 133/$8.50/78s

New Paperbacks
MARXIST ECONOMIC THEORY f ERNEST MANDEL
" . . . by far the best popularization of Marx's economic theory that
has appeared for forty or fifty years . . . an ambitious, and largely
succcssful, attempt to bring the doctrine up to date."
-The Econ1J.mist
" . . . an event of great importance . . . carefully organized, lu.cidly
written, and strongly argued . . . the masterfol re-presentation of
Marxism by Emesi Mandel is as welcome as it will be indispensable."
-Robert Heilbroner, The New York Review of B1Joks
PB1664/$7.90 (set)

CORPORATIONS AND THE COLD WAR f
DAVID HOROWITZ, ED.
". . . an indispensable guide to anyone seeking to understand the
degree to which the corporate economy of the U.S. has become
dependent upon a state of permanent Cold War."
-San Francisco Chronic/e
" ... perhaps essential reading for an understanding of the emerging
constitutional order . .. help[s] fill a large gap in our knowledge
of the two characteristic entities of the age-big government and
hig business."
PB1605/$2.25/27s
-The Nation

Monthly Review Press

116 West 14th Street, N.Y., N.Y. 10011
33/37 Moreland Street, London, E.C. I
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Paperbacks
TIIE PRESENT AS HISTORY by Paul M. Sweezy. "Demonstrate1
Dr. Sweezy's quality as a professional scholar in classical, neodassical, Keynesian, and Marxian economic theory."-The Nation.
$2.95 27/NOTES FROM CHINA by Joan Robinson. Two essays by a distingu.ished British economist. 75;
MAN'S WORLDLY GOODS by Leo Huberman . "An exciting blend
of economic history and economic theory. . . . Brilliantly and
lucidly written with a wealth of scholarly references."-The
Economist. $3.45 32/TIIE POLITICAL ECONOMY OF GROWTH by Paul A. Baran.
"An imposing survey of the major problems inherent in economic
development . . . broad, urbane, erudite."-The Saturday Review.
$3.45 32/THEORY OF ECONOMIC DYNAMICS by Michal Kalecki. "[This
book] established Kalecki as perhaps the most brilliant Marxist
economist of this century."-James O'Connor, The Nation. $2.95
CAPITALISM YESTERDAY AND TODAY by Maurice Dobb.
Modem capitalism made understandable for the layman. $1.00
THE THEORY OF CAPITALIST DEVELOPMENT by Paul M.
Sweezy. "A trustworthy guide through the problems of Marxian
economics."-Oskar Lange, The Journal of Philosophy. $3.95 36/MARX AND MODERN ECONOMICS edited by David Horowitz.
"Absolutely first-rate . . . . I should dearly like to see some such
reading made part of the standard education of the economist."
-Robert Heilbroner, New York Review of Books. $3.45
CUBA : ANATOMY OF A REVOLUTION by Leo Huberman
and Paul M. Sweezy. "Should be prescribed reading in the United
States for it provides some basic information and judgement neces"
sary to the understanding of the Cuban revolution."-The American
Political Science Review. $2.95 27 /-

Monthly Review Press
116 West 14th Street, New York, N.V . 10011
33/37 Moreland Street, London, E.C. 1, England
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tar opp sentrale politiske, sosiale og kulturelle problemer
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Wferdssamfunrets krise

Gjør utviklingen oss til sosiale klienter? Stadig fler
blir avhengig av offentlig
økonomisk stønad. Sosialpolitikken
henger
nøye
sammen med den økonomiske modell som samfunnet bygger på. Norsk
sosialpolitikk er aldri kommet ut over almisseplanet.

Kunsten er ikke upolitisk.
Den står i forhold til bestemte økonomiske interesser.
Kulturpolitikken
er
derfor avhengig av det rådende samfunnssyn. Kunsten kan ikke isoleres fra
det samfunn den eksisterer i.

Er familien selve samfunnets politiske grunnvoll?
Seksualiteten spiller en
stadig viktigere rolle i
maktspillet i samfunnet.
Kvinnens frigjøring er avhengig av økonomiske forandringer. Seksualitet er
politikk.

Kirunastreiken trakk sløret
vekk fra myten om de gode
arbeidsforhold i velferdssamfunnet. Kontrast 21 viser hva det vil si å arbeide
i Norge i 1970. Hva innebærer rasjonalisering, tidsstudier, økt produktivitet?
Hvilken rolle spiller fagforeningene i kampen for
bedre sosiale og økonomiske kår for arbeidsfolk?
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Postboks 100, Skøyen
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Jean Meynaud Bericht iiber die Abschaffung der
Demokratie in Griechenland
Mit einer Klassenanalyse von C. T. Aris. Aus dem Franzosisdien von
Renate Sami. Rotbudi 1. 160 S. DM 5.50 (Abonnementspreis: 4.50)
Dem Autor - Professor an der Universitat Montreal - geht es nidit
um kurzgefal!te Aktualitat, vielmehr werden in dieser materialreidisten Analyse iiber das Griedienland der letzten fiinf Jahre die
Modelle einer Katastrophe siditbar gemadit. Das umfangreidie Nadiwort von C. T. Aris unrersudit die Klassenstruktur Griedienlands.

Wilfried Gottschalch
Parlamentarismus und Ratedemokratie
Mit einem Lesebudi. Rotbudi 10. 128 Seiten. DM 4.50 (3.50)
Der Autor besdireibt das Versagen des Parlamentarismus in der
Gegenwart und untersudit Moglidikeiten und Funktionsfahigkeit
der Ratedemokratie als Alternative: Organisation der Massen statt
autoritarer Ermaditigungsdemokratie. - In einem Lesebudi sind die
widitigsten Texte gesammelt, von der Pariser Kommune bis heute.

Bettelheim/Mandel u. a. Zur Kritik der Sowjetokonomie
Zur Diskussion ti ber die Wirtsdiaftsreform in den Liindern Osteuropas. Hrsg. von P. Strotmann. Rotbudi 11. 160 S. DM 5.50 (4 .50)
Markt, Profit und Rentabilitat - sind sie mit dem Sozialismus vereinbar? Einundzwanzig Analysen der bedeutensten marxistisdien
Okonomen des Westens.

Charles Bettelheim
Okonomischer Kalkiil und Eigentumsformen
Zur Theorie der Obergangsgesellsdiaft. Rotbudi 12. 156 Seiten ,
DM 6.50 (5.50)
Die Wirklidikeit der .sozialistisdien< Lander sieht nidit so aus, als
habe si di Marx' Voraussage vom Ende der • Warenproduktion•
erfiillt. Nadi Bettelheims Analyse resultiert dies aus den Produk·
tionsbedingungen, die von den kapitalistisdien Gesellsdiaften iibernommen wurden. Zu ihrer Oberwindung geniigt es nidit, das Privateigentum an Produktio.nsmitteln zu beseitigen, vielmehr mi.issen

die Produktionsverhalmisse andauernd veriindert werdcn.

Sozialistisches ]ahrbuch 2
Gegen den Dogmatismus in der Arbeiterbewegung
Herausgegeben von Wolfgang Dreilen
Rotbudt 23. ca. 250 Seiten. DM 8.50 (7.50)
Aus dem lnhalt: Korsdt, Warum idi Marxist bin. / Sweezy und
Magdoff, Bemerkungen iiber multinationale Konzerne. I Gorz, Weder Gewerksdtaftler nodi Bolsdtewiki. I Castellina, Beridit iiber
FIAT./ Bouguereau, Die Intervention der Studenten. I Sofri u. Luperini, Weldie Avantgarde? Weldte Organisation? I Magri, Der Mai
und die Revolution im Westen. I Mea, Lenins .Staat und Revolution<. I Hynynen, Volksfront in Finnland./ Krass6, Trotzkis Marxismus. I Mandel, Trotzkis Marxismus - eine Gegenkritik .
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VARDØGER 1 hadde rammetittelen :

INTELLEKTARBEIDERNE - UNIVERSITETET - ' KAPITALISMEN
Av innholdet :·

Paul A. Baran :

Den intellektuelles oppgave

Herbert Marcuse :

Frigjøring fra overflodssamfunnet

Gabriel og Daniel Cohn-Bendit:

Karakteren og strategien til det k apitalistiske
systemet i Frankrike

Hans Magnus Enzensberger :

Betraktninger fra Berlin

Arnulf Kolstad:

Militærforskning ved universitetene en dokumentasjon

Rune Skarstein :

Kapitalismen og universitetet

(Kan fortsatt skaffes)

VARDØGER 2 hadde rammetittelen :

STATSMAKT OG KLASSESAMFUNN
Av innholdet:

Niccolo Machiavelli:

FYRSTEN - et utdrag

Hans Magnus Enzensberger:

Bemerkninger til boken om ryrsten

Karl Marx:

En boa con strictor

Friedrich Engels :

Om statens opprinnelse

Wilfried Gottschalch:

Forandringer i parlamentarismen

Einar Jetne:

Statsmakt og klassesamfunrf'i Norge

Bahman Nirumand og
Eckhard Siepmann:

Om revolusjonens fremtid

(Kan fortsatt skaffes)

Neste nummer av vardøger kommer i mai / juni 1971
og har rammetittelen:

EEC: Kapitalistisk ekspansjon i Europa
Nurqmeret inneholder blant annet analyser av
- drivkreftene bak formingen av en vesteurope isk forbundsstat.
- den vest-tyske imperialismen.
- de multinasjonale foret akene.
- økonomiske, sosiale og polit iske forandringer i Norge som fØlge av innlemming
i Fei lesmarkedet.
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