Giovanni Jervis:

Arbeidernes situasjon og
nevrosene

2. Forord
Hensikten med denne artikkelen er å avklare noen punkter om
kring problemet med ’’nervøse forstyrrelser" hos industri
arbeidere og å utvikle en hypotese. Når det her er tale om
nevrose, siktes det på den ene siden til en bestemt ’’bunt’’ av
"kliniske" lidelser. Men på den andre siden siktes det også
til et mer allment problem, nemlig problemet med psykisk ube
hag og psykiske motsigelser som opptrer i arbeidernes situa
sjon.
Tilstandene av kliniske lidelser det her refereres til når det
er tale om nevrose, er sjelelige forstyrrelser med en rekke
kjennetegn. Det må vises hvordan disse fremtrer i de fleste
tilfeller og derved tydeliggjøres i hvilket forhold de står
til den vanlige legepraksisen.
2.

Hvordan problemet vanligvis fremstår

Det dreier seg om forstyrrelser som subjektet opplever som
lidelser, uten at det vanligvis er påviselige skader i orga
nismen. Etter den måten de fremstilles og tolkes på av pasi
enten, kan de inndeles slik:
For det første forstyrrelser som beror på "utmattelse" (men ut
trykket er, som vi skal se, malplassert): Her dreier det seg
nesten alltid om nevrotiske forstyrrelser som fremfor alt
kjennetegnes av angsttilstander med anspenthet og matthet, søvn
løshet, irritasjon, depressive stemninger, følelse‘av usikkerhet,
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ubestemt og ubegrunnet frykt osv.
For det andre forstyrrelser som beskrives som "fysiske" (ofte
forvekslet med den typen), og som tolkes som legemlige for
styrrelser: Enten psevdoorganiske forstyrrelser (trekninger
og hodepine, uvelhet, kribling og vandrende smerter, hjerte
klapp, svimmelhetsanfall, følelse av inntredende illebefinnende
eller av åndenød osv.) eller, i noen spesielle tilfeller,
psykosomatiske forstyrrelser (dvs. med faktisk tilstedeværelse
av organiske skader som følge av vedvarende spenningstilstander), som f.eks. magekatarr, magesår, for høyt blodtrykk
osv.
Ikke alle disse sistnevnte fysiske forstyrrelsene har
alltid sin opprinnelse i psykiske forstyrrelser.
For det tredje tilstander av subjektive lidelser og subjektive
vansker som arbeiderne ikke erfarer og beskriver som noe som
faller inn under legens kompetanse, selv om de oppleves som
ubehagelige. Lidelser og vansker av denne sistnevnte typen er
vanligvis slike som relateres til hjemmelivet: De vedrører en
rekke fenomener, f.eks. at arbeideren ikke er i stand til å
klarne i hodet og slappe av etter arbeidet, en umåtelig trett
het som tidvis følges av irritasjon og utålmodighet, manglende
evne til konsentrasjon, redusert potens eller seksuell nytelse
og søvnforstyrrelser som f.eks. døsetilstander som fyrstyrres
av tvangsmessig tilstedeværelse av scener og bilder fra arbeids
livet. Disse forstyrrelsene skiller seg ikke prinsipielt fra
de førstnevnte; de blir ikke betraktet som noe som faller inn
under legens kompetanse, fremfor alt fordi folk mener at de
må "ignorere" eller "tåle" dem.
Før vi undersøker nøyere disse lidelsestilstandene i deres
relasjon til fabrikken, må vi nevne i hvilken sosial sammenheng
de vanligvis står.

3.

Nevrotiske forstyrrelser og legepraksis

De nevrotiske forstyrrelsene blir som regel behandlet av leger
i almenn-medisin (privatpraktiserende leger). Og pasientene
som lider av dem, enten det dreier seg om arbeidere eller ikke,
utgjør ofte flertallet av klientkretsen deres. Nesten uten unn
tak blir forstyrrelsene "medisinert", dvs. behandlet som fysiske
sykdommer i legemet. En slik reduksjonistisk og mekanistisk
tilnærmingsmåte er også gitt når pasienten sendes til INAM
(Instituto nazionale per ll as.sicurazione contro le målattie =
Det nasjonale sykeforsikringsinstitutt i Italia. O.a.) eller
til psykiateren.
I dette tilfellet er det riktignok en liten
sannsynlighet for at det er en lege som tar seg god tid og hen
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vender seg til pasienten med tålmodighet og sympati, en lege
som ikke oppfatter pasientens lidelser som jammeren til et
menneske med fikse ideer eller lidelseshistorier og lar være
å undersøke hans forstyrrelser, men som undersøker dem som et
motsigelsesfullt uttrykk for en kompleks livssituasjon. Men
det er svært sjelden at dette skjer, når pasienten hverken er
en viktig person eller særlig betalingskraftig.

Enten det nå dreier seg om psevdo-organiske eller om entydig
psykiske, respektive psykosomatiske forstyrrelser, så har
legens svar nesten alltid til følge at angsten for fysisk syk
dom styrkes, samtidig som han fremstiller slik sykdom som en
tilfeldig ulykke. Når en tar i betraktning at nevrotiske
lidelser nesten alltid allerede er strukturert om en dyp føl
else av usikkerhet, blant annet usikkerhet overfor egen kropp,
og næres av frykt for fysisk og sosial invaliditet (noe som er
typisk for et konkurransesamfunn), da forstår en hvordan nev
rosen forverres som følge av medisineringen av angsten. På
denne måten reduseres nevrosen i den grad til et privat problem
at den heller ikke åpner seg for subjektets mellommenneskelige
problemer: Nevrosen blir med andre ord et fullstendig internt
spørsmål om dårlige innvoller, dårlig blodkretsløp og dårlige
nerver i en "udugelig" organisme. Samtidig bannlyser legen
nevrosen til et område som er fremmed for personligheten, for
det sosiale ego, for den konkrete og historiske tilværelsen
til den som lider av den. Den kapitalistiske medisinen utøver
her en av sine funksjoner som består i at spørsmål av kollektiv
interesse og med bestemte sosiale årsaker lukkes inne i et
teknisk og "nøytralt" område og utgis som individuelle, pri
vate og tilfeldige problemer. 1
Her er detaljene av en viss betydning. Når legen undersøker
pasienten eller foreskriver ham en rekke undersøkelser (gjerne
i det naive håpet om å berolige ham, idet det på denne måten
blir vist at det "ikke feiler ham noe"), er ikke resultatet
bare en forsterkning av medisineringen av problemet, men også
en økning av pasientens angst som den nevrotiske lidelsen har
sin rot i. For å få hjelp må ikke pasienten bare overbevise
legen om at han ikke overdriver, at han faktisk har en lidelse,
men også at forstyrrelsen faller inn under legens kompetanse
og er uavhengig av pasientens vilje. Dermed klamrer pasienten
seg nødvendigvis til det feilaktige området, nemlig kroppen
som objektivt "må" være ødelagt. Dette er den endeløse og
monotone historien om den "utmattede" kroppen, om styrkemidler,
om nye beroligelsesmidler, om oppsøkning av nye privatprakti
serende leger, om stadig nye kliniske undersøkelser og muligens
om innleggelse på sykehus. Dette siste betyr på den ene siden
at legen, som står overfor et visst dilemma, "skyver fra seg"
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pasienten. På den andre siden ønsker pasienten ofte sykehusinnleggelse som en tilflukt og siste utvei. Innleggelsen gjør
ham enda mer passiv og gjør at han i enda større grad klamrer
seg tif håpet om et teknisk inngrep utenfra som skal befri ham
fra hans pinsler. Den teknisistiske tilliten til spesialistvesenet bringer pasienten i dag stadig oftere inn på syke
husets nevrologiske avdeling, på det psykiatriske sykehuset
med enda mer tungtveiende følger (massive doser beroligelsesmidler, stundom elektrosjokk) og stadig mindre sannsynlighet
for at det utvikles ansvar og bevissthet hos pasienten.
I tillegg til den privatpraktiserende legens hastige og ofte
upersonlige, undersøkelse kommer også hans overbevisning (som
i en viss mening er helt riktig) om at det er nytteløst å
undersøke nevrotikerens kropp. Men derved bortfaller også
denne typen kontakt, og forholdet mellom lege og pasient taper
ethvert innhold.
Ofte griper så spesialisten til bevisst
fantastisk-magisk suggesjon gjennom visse "undersøkelser av
nervesystemet" (som i tilfellet med nevroser hverken viser eller
kan vise noe), eller til det nyeste medikamentet eller til
elektroenzefalogram (diagnose der en måler den elektriske
aktiviteten i hjernen, forkortet EEG. O.a.) Disse prose
dyrene som av leger rettferdiggjøres som "suggestiv psyko
terapi", tjener vanligvis bare til å binde pasienten enda mer
regressivt til legen:
Og en må kunne anta at legen på en måte
er interessert i å bruke denne mekanismen; han har fordeler
av at avhengighetsbåndet forsterkes, noe som i virkeligheten
danner basisen for det såkalte tillitsforholdet.

4.

Nevroser og medisinsk ideologi

I praksis forverres pasientens tilstand. Han sperrer seg inne
i en individualistisk, begrenset, privat måte å betrakte sine
problemer på. Fremfor alt når motsigelsene som han bærer på
og lider av, har sin opprinnelse i fabrikken og hans situasjon
som arbeider (noe vi skal se bedre i det følgende), så vil det
rett og slett heller ikke finnes noe psykoterapeutisk forhold
som lar ham komme ut av dette "private" skjemaet og denne av
hengigheten. Utgangen er vanligvis - i det minste forbigående
- at pasienten klamrer seg til styrket tillit til legeviten
skapen og medikamentene, at forholdet til helsevesenets insti
tusjoner nevrotiseres og at det kommer til regresjon i form av
2n beroligelse som er reparerende, forsorgspreget og paterna
listiske med andre ord:
former som er strengt individualis
tiske og i siste instans asosiale. Det velkjente kravet til
legen om at han skal forordne mange medikamenter av forskjellig
slag, vitaminer, styrkemidler, beroligelsesmidler, oppkviknings-
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midler osv,, er symbolet på og syntesen av denne regresjonen sc
er innrettet på reparasjon. Her står vi overfor en kjennsgjerning som er av desto større betydning når vi tenker på at
disse legemidlene stort sett er nytteløse eller skadelige, at
"styrkemidlene" er en vitenskapelig meningsløshet, og at de
tonnevis med beroligelsesmidler som hvert år selges i Italia,
er regelrette narkotika som i noen tilfeller er raskt avhengighetsskapende. Det er velkjent at mange av dem som bruker
beroligelsesmidler, burde og skulle la det være. Og det er
like velkjent at de som bruker slike midler for å berolige
utålelige symptomer, vanligvis tar for store doser.

Slik fabrikkeres det mennesker som er syke og holdes i sin syk
domstilstand: Og det som kunne blitt en "politisk” anklage
på grunn av reelle problemer i samfunnet og i arbeidssitua
sjonen, kommer inn i en spiral som fjerner den det gjelder fra
forståelse og løsning av hans vansker.
I vårt samfunn eksi
sterer altså nevrosen som en realitet som vanskelig kan skille*
fra den rådende medisinske ideologien og fra legebehandlingen
som den utsettes for. Nevrosen oppstår i en samfunnsmessig
situasjon, som del av denne samfunnsmessige situasjonen og som
ubehag ved dens motsigelser. Den oppstår som en - ikke bare
individuell, men også interindividuell og samfunnsmessig - måt<
å forholde seg til bestemte vansker på. Den oppstår som en
holdning, som en måte å tolke, greie opp i og holde ut motsigelsesfylte sider ved livet, som en måte å tolke egoets og
ens egen kropps forhold til arbeidet. Den oppstår som en følg<
av den samfunnsmessige undertrykkelsen som rammer enhver som
mer eller mindre klart uttrykker ubehag og protest. Og endelij
oppstår nevrosen som medisinsk rasjonalisering av disse vansk
ene, ennå før legen oppsøkes. Vi skal nå forsøke å avklare
disse begrepene bedre.

å.

Nevroser og samfunnsmessige konflikter

Med ordet nevroser refererer vi til forestillingen om en indi
viduell lidelse som beror på en konfliktsituasjon. I Freuds
klassiske skjema er "konflikt" (den ikke-utløste og ikkeerkjente) motsigelsen mellom individets driftsbehov på den ene
siden (libido, streben etter lyst) og på den andre siden den
"samfunnsmessige" nødvendigheten av å undertrykke disse be
hovene. Denne undertrykkelsen blir internalisert og utført
av subjektet selv. Følgen av konflikten er nevrosen. Men
menneskets "driftsmessige" behov er ikke gitt en gang for
alltid, slik Freud hevdet. De er ikke uforanderlige. Det er
således ikke sant at den nevrotiske motsetningen har sitt grun
lag utelukkende i familien, som utviklingen av et’"drama"
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(Ødipus-dramaet), som blir utgitt for å være noe som blir seg
selv evig lik.
Både libido - eller mer allment:
streben etter lyst, begjær og aggressivitet er i det vesentlige samfunnsmessige impulser.
De har alltid oppstått, blitt formet og forsvunnet i samsvar
med et helt bestemt samfunn som idag er delt i klasser og som
i ethvert moment av sin selverkjennelse er betinget av en rekke
foregitte fortolkningsskjema. Dette samfunnet beror på et
komplekst system av ulikheter i maktforholdene, på vold. Både
undertrykkelsen, aggressivite ten og regelbruddene på den ene
siden og viljen til opprør, håpet om og bildet av et alter
nativ skriver seg fra den samfunnsmessige arbeidsdelingen og
følgelig delingen i klasser: Både begjær og destruktivitet har
altså sin konkrete opprinnelse i historiske betingelser, og
ikke i abstrakte og evigvarende driftsmessige impulser. Nev
rosene er med andre ord den individuelle refleksen på samfunns
messige motsigelser. Undertrykkelsen av det vi fortsatt kaller
"driftene", har sikkert en vesentlig andel i denne dynamikken
som er mer kompleks enn den som i sin tid ble beskrevet av
Freud. Men det dreier seg alltid om undertrykking av noe som
også selv er sosialt. Uten at det er mulig å skille mellom
bestemte kategorier, finnes det således undertrykkelse av
"driftene”, lysten, undertrykkelse av det mer individuelle
kravet om total frihet, seksuell undertrykkelse (som ifølge
Reich danner norm og grunnlag for ytterligere dressur til
offer og lydighet). Men dessuten finnes det også undertrykkelse
av behovene som oppstår av det moderne (borgerlige) menneskets
"selvbevissthet", og det finnes undertrykkelse av de nye
menneskelige behovene som opptrer gjennom dannelsen av klasse
bevissthet.
Opplevelsen av denne undertrykkelsen som en ikke
kan befri seg fra, skaper ubehag og lidelser. Å erfare dette
ubehaget på en individuell måte, bli klemt inne i det og del
vis bli kvalt av det uten full bevissthet om dets betydning:
det er nevrosen. Ved fullkommen konformisme, ved total avfinnelse med undertrykkelsen fins det hverken ubehag eller
nevroser.
Og det fins heller ikke noen nevrose i det motsatte
tilfellet, når den personlige friheten fortsettes og rykkes
narraktig i forgrunnen, uten full bevissthet om undertrykkelsen
som er innrettet på å forhindre denne friheten. Men nevrosen
forsvinner også når det fins bevissthet og klarhet både om
behovene og om undertrykkelsen, og når denne klarheten dessuten
omsettes i personlige beslutninger og kollektiv politisk hand
ling.
Nevrosen kan altså ikke identifiseres direkte med motsetningene
L det borgerlige samfunn eller med de materielle lidelsene som
iette samfunnet fremkaller. Den er i høyden en av følgene av
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disse motsigelsene og lidelsene. Nevrosen er en situasjon av
personlig ubehag som beror på en uløst og ikke klart erkjent
konflikt mellom uforenlige krav, særlig mellom kravet om
undertrykkelse og kravet om frihet, og mellom kravet om under
kastelse og tilbøyeligheten til vegring. Bevisstgjøringen om
denne konfliktsituasjonen og dens samfunnsmessige årsaker er
den riktige forutsetningen for å komme ut av situasjonen med
nevrotisk ubehag. Men denne bevisstgjøringen lar seg ikke
ganske enkelt identifisere med den politiske bevisstgjøringen,
som den i beste fall utgjør en del og en etappe av.

De nye menneskelige behovene som opptrer i det fremskredne
kapitalistiske samfunnet, er til dels falske mål (og narkotika)
- som f.eks. trangen til flukt og til konsum. Men til dels
uttrykker de nye krav som kapitalismen er tvunget til å under
trykke og tilsløre. Således tilslører også kapitalismen den
nevrotiske konfliktens natur, fordi det er i systemets inter
esse at årsakene til nevrosen forblir skjult. Blant annet
skapes den illusjonen at ønsket om vegring og angsten for
vegring er legitime når de kan beskrives som noe objektivt som
en føler i magen; eller også at en må holde dem ut som
"naturlig" tretthet, bedøvelse eller ulyst som følger etter
arbeidsdagen i fabrikken.

d.

Nevrosens heterogene karakter

Nevrosen er ikke noen klart avgrensbar eller homogen realitet.
Den har ikke noe enhetlig fremtredelsesbilde og er ikke resul
tatet av de stadig samme mekanismene. Nevrotiserende faktorer
virker på hele livet til individet; og nevrosen er ikke bare
en episode, en sporadisk forstyrrelse, men moment i en eksi
stens, en knute i et virvar av menneskelige relasjoner med
grenser som ikke kan bestemmes eller bare kan bestemmes kunsti,
Nevrosen er et aspekt (en kunne nesten si: det legitime og
"offisielle" aspektet) i en mer omfattende situasjon av ubehag
som vi i dag lider av nesten alle. Og selv om nevrosen ikke
kan skilles fra hele livshistorien til den enkelte, så knytter
den likevel an til de kollektive problemene som han er viklet
inn i. Dette rører ikke ved at det i hvert enkelt tilfelle
er mulig å identifisere og skille fra hverandre hovedårsaker
og mer sekundære årsaker til den nevrotiske lidelsen, fjerne
faktorer og mer nærliggende hendelser, ved undersøkelsen og
forståelsen av det enkelte menneskets lidelseserfaring. Det
kan dreie seg om familiær-sosiale barndomssituasjoner som var
forbundet med lidelse og angst; eller det kan dreie seg om
vansken med å identifisere seg sosialt, om ideelle beslutninge
om meningsforskjeller mellom en familie og et ektepar, osv.
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Men det kan også, og ofte i første rekke, dreie seg om politiske,
ideologiske, erkjennelsesmessige motsigelser hos dem som arbeider
i en industri.

7. Fysiske faktorer
Stundom er andre faktorer medvirkende. Foruten de psykologiske,
konfliktmessige faktorene kan også fysiske og ikke-konfliktpregede faktorer ha en innflytelse. Eksempler på dette er
fysisk tretthet av objektive årsaker (som lange perioder med
lite søvn, pendling, anstrengelse og overarbeiding hos kvinner
med store hjemmeplikter); eller det kan dreie seg om utmattelse
på grunn av vekslende nattskifts- og dagskiftsarbeid, på grunn
av bestemte giftstoffer, osv.
I mange tilfeller må en altså
plassere den nevrotiske forstyrrelsen nærmere de "fysiske”,
dvs. de i klassisk betydning "medisinske" forstyrrelsene.
Men da må det straks tilføyes at det etter all sannsynlighet
overhodet ikke eksisterer noen "nervøs tretthet": nervesys
temet trettes ikke i den betydning som vi korrekt kan gi dette
uttrykket, og først og fremst så "utmattes" det slett ikke.
Det finnes derimot fysisk tretthet, og fremfor alt lidelse som
følge av en forsakelsesfylt og vanskelig livssituasjon og
hardt arbeid i fabrikken. Men denne lidelsen henger også sammen
med den kjennsgjerning at det forsakelsesfylte og vanskelige
livet og det harde arbeidet ikke tilhører arbeideren; dvs.:
de er for ham noe ytre, de utgjør en del av utbyttingen av
ham, og derfor aksepterer eller tilbakeviser han dem som en
voldsakt.
Det er utvilsomt feilaktig å innrømme de fysiske, ikke"dialektiske" faktorene i nevrosen en for stor betydning.
Men feilen består fremfor alt i at en ikke ser hvordan disse
fysiske faktorene i hvert tilfelle er underordnet de psykologisk-sosiale faktorene som vi nettopp har snakket om, eller
med andre ord: hvordan de fysiske faktorene utgjør en del av
en kompleks menneskelig erfaring. Feilen består altså først
og fremst i at individet, og i dette tilfellet arbeideren,
betraktes som en mekanisme som skadelige faktorer virker inn
på, og ikke - slik det er korrekt - som et subjekt som på
spesifikke måter, med spesifikk bevissthet og spesifikke evner
reagerer på en livssituasjon der de forskjelligste fysiske og
psykiske aggresjoner er involvert. Vi skal forsøke å avklare
og utdype dette begrepet.
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8.

Nevroser og helsevern i fabrikken: et metodisk problem

Tilbøyeligheten til å medisinere den nevrotiske forstyrrelsen,
å betrakte den som en tilstand av utslitthet, eller som en
pleier si, en "utmattelses"-tilstand på grunn av anstrengelse,
fysisk slitasje og toksiske årsaker, tilbøyeligheten til å be
trakte individets reaksjonsmåte på en passiv og "biologisk”
måte:
alt dette tilhører desverre ikke bare den kapitalistiske
medisinens ideologiske arv. Denne "medisinske ideologien" om
menneskelig ubehag har ikke bare, som allerede nevnt, behersket
den "medisinske bevisstheten" og "bildet av kroppen" som be
folkningen har generelt; den er også uunngåelig til stede i
klasseorganisasjonene når helsevernproblemet der formuleres
på tradisjonell måte.
Når helsevernet i fabrikken oppfattes som en effektiv og
"demokratisk" spesialforgrening av den borgerlige medisinen,
kan arbeiderkollektivet i fabrikken aldri bli dommer over sine
egne plager, og det kan først og fremst slett ikke bli pro
tagonist i kampen for forsvaret av helsa. Arbeiderkollektivet
forblir tvert imot objekt for undersøkelser av arbeidsmiljøet,
forebyggende undersøkelser eller forbedringstiltak. Perspek
tivet blir et helt annet når kampen mot skader og for for
svaret av helsa (og for velbefinnendet enda mer enn for
helsa) føres av arbeiderne selv, med utgangspunkt i en arbeiderundersøkelse og i et politisk perspektiv. I diskusjonen og
aksjonen kritiserer arbeiderkollektivet den borgerlige medi
sinen og dens individualisme, identifiserer roten til aggre
sjonen i utbyttingen, forskyver kampen utad. Ettersom arbeid
erne blir seg bevisst om skadens kollektive karakter og dens
årsaker, dannes ikke bare på nytt prinsippet om en "legitim"
arbeidersubjektivitet (som prøvestein og kollektiv målestokk),
men det dannes også et riktigere bedømmeIseskriterium i den
enkeltes egen kropp9 et kriterium som ikke er forvrengt av
angst eller gjort ufølsomt av likegyldighet. I denne mening
utgjør arbeiderundersøkelsen og arbeidernes kamp for helsa
blant annet et korrekt og effektivt svar på nevrosen i fab
rikken; og dette gjelder både på det forebyggende og det
terapeutiske nivået. 2
En korrekt forstått og organisert politikk for forsvaret av
helsa i fabrikken impliserer det kontinuerlige forsøket på å
omstøte det gamle prinsippet som går ut på at den skadelige
faktoren er aktiv• og arbeideren et passivt offer, at legen er
handlende (i undersøkelsen og behandlingen) og arbeideren et
objekt. Et mekanistisk begrep om helseskader og fremfor alt
bildet av arbeideren som lider passivt under dem, dette kan
bare svekke arbeidergruppens ansvar og dermed føre til at de
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igjen setter alt sitt håp til teknikerne og legene, selv om
disse nå er "venstreorientert". Forøvrig kan en belyse em
pirisk at hver gang dette skjer, tenderer arbeidernes inter
vensjon, for helsa i fabrikken til å bli blokkert, og etter en
tid vil de igjen finne seg i helseskadene og utgangssitua
sjonen vil bli gjenopprettet•
I disse tilfellene viser det
seg hvordan holdninger som er en blanding av fatalisme og
angst, formeres: Fatalisme overfor årsakene til skaden og
(nevrotisk) angst overfor sykdommer generelt, der disse er
fares som en uforutsebar og truende ulykke. På grunn av at
det mangler en riktig politisk ledelse, blir dermed på den ene
siden usikkerheten i arbeidernes situasjon opprettholdt, idet
en avstumper seg overfor den, og på den andre siden munner
denne usikkerheten ut i angst.
Disse betraktningene gjelder i enda større grad når en går
over fra betraktningen av de fysiske sykdommene til nevrosene.
Når det gjelder de fysiske sykdommene kan en faktisk ennå si
at helseskaden på en viss måte er direkte følge av en skadevirkende årsak. Men når det gjelder nevrosene, er ubehaget
fremfor alt følge av subjektets holdning til seg selv, til
kollegene, til fabrikken og til truslene mot hans velbefinn
ende. Vi har sett på de grovere mekanistiske teoriene som
likestiller nevrosen med en slags forgiftning. Det eksisterer
imidlertid også mer subtile versjoner av disse teoriene.
Ifølge disse versjonene virker likedan arbeidsoperasjonenes
(og organiseringen av arbeidet i fabrikken) skadelige kraft
mekanisk, dvs. de fører til en direkte "skade" av "nervesys
temet" til arbeiderne, som er utsatt for et slikt angrep som
passive objekter.

9.

Nevroser og "menneskenatur" i arbeidsmedisinen

En bestemt gjengs konsepsjon taler gjerne om en "menneske
natur" som feilaktig betraktes som uforanderlig (kroppens
almenne likevekt; retten til helse som alltid er den samme).
Dette begrepet identifiserer den kapitalistiske fabrikkens
onde i den kjennsgjerningen at den "ikke passer menneskene".
En slik måte å stille problemet på, tar for det første ikke
hensyn til det marxistiske begrepet om mennesket (det eksi
sterer ingen "menneskenatur", men et historisk menneske som er
definert gjennom sine sosiale relasjoner). For det andre
ignorerer den et utvidet helsebegrep (der helse oppfattes som
velbefinnende) og det korrekte sykdomsbegrepet. Sykdoms
begrepet lar seg hverken redusere til en abstrakt sykdomsentitet, eller til den dårlige funksjonen til kroppen eller et av
dens apparater. Dette begrepet må tvert imot rnlateres til en

185

kompleks situasjon av personlig fare, lidelse og samfunnsmessig
nedsettelse og ydmykelse, I sykdomsdefinisjonen inngår faktisk
først den sykes sosiale klasse, som er av stor praktisk viktig
het både når det gjelder årsakene, betydningen av at ,fdet har
gått dårlig", og når det gjelder terapien og muligheten for
helbredelse.
En bestemt utbredt konsepsjon begrenser sterkt og "objektiverer" hele krisesituasjonen som arbeideren befinner seg i.
Arbeiderens sykdom, hans dårlige tilstand betraktes som noe
absolutt som ikke finner sitt grunnlag og sin første bekreft
else i den vurderingen som han gjør sammen med kollegaene men i den "nøytrale"
hvor ufullkommen den enn måtte være
vurderingen til den såkalte legevitenskapen, som faktisk er
overveiende fremmed og fiendtlig overfor ham.
Dette behovet for "nøytralitet" og objektivitet har sitt ut
spring i den feilaktige, men forståelige tilbøyeligheten til
å betrakte bestemte ubehagelige situasjoner i livet og i
arbeidet som noe som "under alle omstendigheter" må avvises i
de absolutte menneskerettenes navn. Må det enda en gang
minnes om at alt langt mer avhenger av denne belastende situa
sjonens konkrete ipolitiske betydning (Stellenwert)? En
situasjon som innebærer hardt arbeid, forbigående eller ved
varende fysisk ubehag, ofre, anstrengelser, helsefare, ja,
til og med livsfare, kan under bestemte historiske omstendig
heter være akseptabel og berettiget når den er fritt valgt
og når den er rettet mot et revolusjonært mål.
Hvis en glemmer dette og snakker om menneskenaturens (ufor
anderlige) røtter, krystalliseres ikke bare arbeideren til
en modell (hvis "menneskenatur" fabrikken gjør vold mot), men
selve den kapitalistiske fabrikken kritiseres bare for så
vidt som den er usunn, dvs. for så vidt som den fjerner seg
fra kravene om en annen, teknisk-organisatorisk, rent hygien~
isk modell.
I tillegg til dette kommer i virkeligheten at
denne hygieniske modellen måles etter standarden til labora
toriene som finansieres av kapitalen.

10.

Aspekter og motsigelser ved den nåværende utbyttingen:
de psykologiske konfliktene

I det foregående ble det sagt at fabrikkarbeideren av i dag
alt i alt gir mer av seg selv. Dette er særlig åpenbart i
kapitalens forsøk på å gi grupper av arbeidere visse spille
rom for selvforvaltning i organiseringen av arbeidet deres.
Slik kan arbeideren delvis bli "kjøpt" med den større
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tilfredsstillelsen som han erfarer gjennom en "utvidet” og
ikke lenger partiell aktivitet og gjennom en mer "ansvars
full" arbeidsmåte. I denne organisatoriske situasjonen er han
på den andre siden ikke lenger isolert, og han er i stand til
å gjenopprette en solidaritet med kollegaene. Dessuten har
han større muligheter for å observere produksjonsprosessen i
dens helhet. Nøyaktig på dette grunnlaget oppstår konflikt
situasjoner. På den ene siden kan det komme til "arbeidsfred"
og tilfredsstillelsen ved et priviligert arbeid; på den andre
siden kan det komme til en mer eller mindre eksplisitt bevisst
het om den kjennsgjerningen at all denne "ekstra" deltakelsen
i virkeligheten tilhører bedriftsherren, og at dette til og
med gjelder arbeideren selv som har "solgt seg" til ham.
Motsigelsen er åpenbar: Det kan være kollegaene i andre av
delinger som lar den eksplodere, eller selve den nye situa
sjonen hans fremmer en bevisstgjøring. Utelukker en den hypo
tesen at arbeideren kunne bli "kjøpt" totalt og definitivt,
vil også ubehaget alltid bli værende sammen med denne mot
sigelsen. Typisk nok greier ikke arbeideren å identifisere
seg med at han selger et større eget engasjement for den kapi
talistiske fabrikken til bedriftsherren. Like lite greier han
å redde seg selv ved å stille sitt virkelige ego9 sin egen
personlighet utenfor arbeidsaktiviteten. Han befinner seg
derfor i en typisk konfliktsituasjon.
I tilfellet med samlebåndet eller maskinen, der arbeideren har
et parsellert og monotont arbeid som han føler er urettferdig,
umenneskelig og meningsløst, er arbeidssituasjonen utvilsomt
helt annerledes, selv om visse motsigelser i grunnen forblir
analoge. Disse formene for arbeid vurderer arbeiderne i dag
stadig oftere som uakseptable. Dette skjer delvis på grunn
av arbeidstempoet som blir fastsatt, og på grunn av den sterke
økningen av utbyttingen de siste årene. Men det skjer også
fordi arbeiderne i dag, og særlig de yngre arbeiderne, har
utviklet en annen bevissthet om forholdet sitt til lønns
arbeidet. Denne nye bevisstheten sammenfaller ikke fullstendig
med en politisk bevisstgjøring om lønnsarbeidets reelle betyd
ning og uttrykker seg heller ikke fullstendig som moden klasse
bevissthet: Den er resultatet av en kompleks kulturell om
danning, en verdiforvandling som utvilsomt har forskjellige
opprinnelser og som også omfatter den politiske modningsprosessen (som viktig, men ikke eksklusiv bestanddel).
I denne historiske situasjonen øker arbeiderens vansker med å
stå bak arbeidet, å innlate seg på det. Når taylorismen i
grunnen er et av kapitalens svar på denne kjennsgjerningen
("det er helt monotont, du kan også tenke på noe annet mens du
arbeider; hovedsaken er at du gjør det fort"),, så er dette en
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skinnløsning; og som vi så, fremmer den bare arbeidernes til
bøyelighet til å vegre seg mot arbeidet. Det er ikke mulig
å "tenke på noe annet". En kan ikke gjennom åtte timer hver
eneste dag gjøre et arbeid som føles urettferdig og trettende,
og samtidig late som en ikke er til stede: en kan ikke la
være å tenke på arbeidet og samtidig tenke på at en skal gjøre
det på en bestemt måte. Derfor opprettholder arbeideren et
forhold til maskinen, til arbeidet, til gjenstanden som skal
bearbeides; og det er et typisk ambivalent forhold som består
av blokkert hengivenhet og hat, og der bildet av og håpet om
et annet arbeid nødvendigvis er bevart * Å utvikle hengivenhet
til maskinen eller til det godt utførte arbeidet eller til
selve bedriften kan til og med være arbeiderens eneste utvei
for å holde ut de åtte timene hver dag. Denne utveien er en
slags motgift, men det er en motgift som er verre enn gift.
Også her utspilles hele konflikten mellom to poler: på den ene
siden en umulig og nødvendig oppslutning om og identifisering
med arbeidet, og på den andre siden en like umulig og nødven
dig negasjon av et arbeid som en er tvunget med vold til å
fortsette med.
Arbeidsnevrosen oppstår i denne konflikten, den består i det
vesentlige av denne konflikten, og den utvikler seg i den grad
det ikke lykkes arbeideren å bringe sin egen vegring inn i en
kollektiv proteststruktur, dvs. i den grad det ikke lykkes ham
å få bukt med sitt eget ubehag i korrekte politiske og
rasjonelle begreper.11

11.

JJtenfor fabrikken:

et nytt kccpittel

Motsigelsene i arbeidernes situasjon brer seg til livet uten
for fabrikken. Her har den historiske situasjonen forandret
seg radikalt i forhold til Marx1 tid: Den vestlige arbeider
klassens liv i fritiden er preget av tilgangen til konsumetikken. Dette betyr ikke at arbeiderklassen som helhet er
trukket inn i konsumsamfunnet; og mindre enn noensinne betyr
det at dens konsumnivå er svært høyt og av en slik karakter
at det overalt kunne utgjøre et avgjørende marked for indu
strien, særlig når det gjelder varige konsumgoder. Det må
tvert imot understrekes at alt i alt er den vestlige arbeider
klassens innlemmelse i konsumsamfunnet av en slik karakter at
den bestemmer arbeidernes verdinormer så langt det dreier seg
om privatlivet.
I livet utenfor arbeidet og særlig i den delen
av det som ikke brukes til kollektive politiske aktiviteter,
hersker middelklassens verdinormer over arbeiderne: middel
klassens livsstil blir i svært stor grad tatt som modell.
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Her har vi en spesifikk motsigelse som blant annet angår lønnens
betydning. Hvis lønnen skal tjene til å kjøpe et borgerlig
velbefinnende med alle dets kjennetegn og verdinormer, så er
arbeidermassene i ferd med å strebe etter en realitet og verdi
normer som er uforenlige med hverandre:
I fabrikken streber de
etter egalitarisme, solidaritet, forkastelse av den kapital
istiske rasjonaliteten; og utenfor fabrikken streber de etter
deltakelse i konsumtenkningen, og dermed deltakelse i de dår
ligste og mest regressive trekkene ved det utviklede borger
lige samfunnet. Familien utgjør utvilsomt brennpunktet for
denne motsigelsen* Familielivet, fanrilialismens verdinormer
og retorikk, etikken som binder familiesolidariteten til
konsumet, til suksessen, til undertrykkelse av kvinnen, til
autoritær holdning overfor barna, og relasjonene som eksisterer
mellom tradisjonen av familiært hykleri og det borgerlige
hykleri: alt dette utgjør etter all sannsynlighet den sektoren
der det borgerlige verdensbildets og den borgerlige ideologiens
herredømme over samfunnet som helhet er mest graverende, mest
systematisk og mest grunnleggende.3 Hvis det altså er riktig
at det i fabrikken, i arbeiderkampene, i arbeiderklassens
organisasjoner i det minste delvis uttrykkes en verdensansku
else som er antagonistisk overfor systemet; hvis det er riktig
at en i de siste årene ikke bare har vært vitne til nye kamper,
men en ny type kritisk bevissthet som representerer eller be
gynner å representere en totalitet av alternative verdinormer,
da kan en forutse hvordan dette vil komme i konflikt med an
stendigheten, seksualfiendtligheten og den repressive og til
bakestående innesperringen som ennå hersker med imponerende
seighet i arbeiderfamilien så vel som den borgerlige familien.
Dette er en konfliktkilde: Og en kan'oppstille den hypotesen
at en takket være de yngre arbeiderne, de arbeidende kvinnene,
og i visse tilfeller politiserte kolleger, langsomt er i ferd
med å bli seg bevisst dette problemet. Men konflikten som
oppstår i denne situasjonen og som utvilsomt er blitt skjerpet
gjennom noen år, oppløses forøvrig heller ikke her straks,
fullstendig og med nødvendighet i og med en økt politisk be
vissthet. Via en kollektiv bevisstgjøring om vekten av
bursjoasiets ideologiske herredømme på det "private" området,
oppsplittes og forvrenges motsigelsen i det minste delvis for
en viss tid, dvs.: den blir ikke umiddelbart åpenbar som
kollektivt politisk problem: Den frembringer blant annet
mellommenneskelige og indrepsykiske konflikter, eller også
sporadiske voldshandlinger, fluktbevegelser, lidelser og nev
roser.
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12.

Terapi?

Problemet med terapi av arbeidernevrosen skulle ikke kreve noe
eget avsnitt: En kan si at hele denne artikkelen sikter mot
et forsøk på å forstå hvordan de riktige orienteringene for
en virksom praksis må se ut. Bekjempelsen av nevrosen, be
kjempelsen av sjelelige forstyrrelser som oppstår innenfor og
utenfor fabrikken er en del av arbeidernes kamp for helse og
velbefinnende i fabrikken og utenfor, og gir seg derfor av
selve den politiske betydningen. Dessuten er nevrosen en form
for falsk politisk bevissthet. Selv om den på den ene siden
kan betraktes som et moment av motsigelsesfylthet, som et
skritt fremover sammenlignet med oppslutning eller resignasjon
overfor kapitalens makt, så utgjør den likevel på den andre
siden et blokkerende moment, en hindring på veien til en
kollektiv bevisstgjøring om de politiske problemene det dreier
seg om, en individuell lidelse som hverken muliggjør klarhet
eller aksjon. Arbeidernevrosen er altså en hindring som må
bekjempes gjennom en politisk aksjon (fordi den i det vesent
lige er et politisk problem) og gjennom en presis beslutning
med sikte på forebygging, dvs. kamp mot årsakene til ondet.
Av alt som er blitt sagt i det foregående, følger det at forsøke
på å møte arbeidernevrosen med en økning av de medisinske
eller psykiatriske tjenestene, ikke bare er unyttig, men farlig
Beroligelsesmidlene eller psykoterapien - samme hvilken tek
nikk som benyttes og samme hvor demokratisk innstilling tera
peuten har - alt dette skjerper problemet når det betraktes
isolert: Og disse tingene skjerper problemet i den grad de
behandler det som individuelt, privat problem (som har sammen
heng med privatlivet forstått som atskilt område), som et pro
blem som kan løses gjennom teknikker, gjennom en avhengighet
til teknikeren, atskilt fra arbeidskollegaene, uavhengig av
de faglige og politiske problemene på arbeidsplassen, gjennom
en helbredelsesprosess som i beste fall betraktes som en indi
viduell og ikke kollektiv bevisstgjøring, og som en terapeutisk
løsning atskilt fra forebyggelsen. Bortsett fra ethvert
ideologisk og politisk aspekt dreier det seg her om terapeutiske
instrumenter som også ut fra et ,fhelbredelses,!-synspunkt, dvs.
når det gjelder å fjerne symptomer, er lite virksomme. På den
ene siden "helbredes" mange tilstander av nevrotiske lidelser
av seg selv, dvs. de munner ut i avfinnelse, tilvenning; eller
i mer gunstige tilfeller viker de for et høyere nivå av be
vissthet om motsigelsene; eller de svekkes gjennom at noen
ytre omstendigheter forsvinner (det kan være skifte av arbeids
plass, forandring av familiesammensetningen, osv.). På den
andre siden må det sies klart fra at beroligelsesmidler og
andre medikamenter bare tjener til å holde ut en psykologisk
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situasjon, men ikke til å forandre den. Og det må likedan sies
klart fra at de forskjellige tekniske formene for psykoterapi
er lite virksomme eller svært langvarige (og samtidig ikke
alltid virksomme): de virker "ideologiserende" og er i alle
fall uegnet til å overvinne et problem som ifølge sin betyd
ning og sitt omfang har massekarakter.4
Den nevrotiske lidelsen, som objektivt oppstår av motsigelsene
i arbeidernes situasjon (henholdsvis subiektivt av motsigelsene
i arbeidernes bevissthet), må både under forebygging- og
terapisynspunktet møtes som et kollektivt problem. Det kan
hverken skilles fra kampen for helsa i fabrikken (og følgelig
også kampen mot kapitalens medisin i og utenfor fabrikken)
eller fra en diskusjon om problemet med arb eidersubjektivitet,
dvs. bevisstheten om forholdet til maskinen, til produktet,
til bedriftsorganisasjonen. Det første skrittet er vanligvis
at en ganske enkelt slår fast den kjennsgjerningen (som oftest
ikke er kjent selv for de direkte impliserte) at ved en bestemt
avdeling, i et bestemt skift lider forskjellige arbeidere av
nevrotiske plager, og ofte dessuten analoge plager. Fort
settelsen av undersøkelsen må ikke skilles fra diskusjon i
mest mulig homogene grupper. Denne diskusjonen må dreie seg
om de mulige årsakene til lidelsen, om legenes rolle, om det
mulige "Hva må gjøres?" i fabrikken og utenfor, om forholdet
mellom politisk bevisstgjøring og overvinnelse av den nevro
tiske situasjonen.
I forbindelse med de spesifikke aktuelle
faglige og politiske kampene, både i fabrikken og utenfor,
er det mulig å gå nærmere inn på problemene til de arbeiderne
som viser særlig forstyrrende nevrotiske symptomer. Også her
gjelder det ikke å "psykiatrisere" problemene, men å møte dem
i et politisk perspektiv der også de mer "private" aspektene
ved problematikken og ved pasientens lidelse kan finne sin
riktige plass. Følgelig kan en ikke gi avkall på helse-"teknikere". Men for å si det enda en gang: det gjelder å forkaste
legens charismatiske rolle og dermed prøve så langt det er
mulig å la være å fortrenge de psykologiske problemene til et
teknisk og individualistisk område. De individuelle nevro
tiske plagene og deres årsaker må i stor grad underordnes pro
blemer av kollektiv interesse (helseproblemer, de forskjellige
aspektene ved arbeidernes situasjon, usikkerheten og angsten
for å bli arbeidsløs, osv.). Det vil si at de må diskuteres
systematisk i gruppen i konfrontasjon med forestillingene til
kollegaer som har eller har hatt lignende problemer og plager;
og de må knyttes sammen med konkrete temaer og problemer i
kampen.
Men det må gjentas at i grunnen eksisterer .ikke problemet med
arbeidernevrosen som isolert, spesialistisk, atskilt spørsmål:
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Det er en integrert bestanddel i et alment politisk problem.
Derfor er terapien av arbeidernevrosen fremfor alt et resultat
av kampene; den revolusjonære kampen er løsningen på nevrosen.
De erfaringene vi gjorde i Reggio Emilia, viser at den ansatsen
vi nå har beskrevet, er riktig og mulig, og at saken som det
dreiér seg om er av en viss betydning - for arbeiderklassen.
De nevrotiske forstyrrelsene, som har en klar sammenheng med
hovedmotsigelsene i arbeidernes situasjon, er for en stor
prosentandel av arbeiderne - og blant dem mange fagforeningskadre - årsak til lidelser og politiske hemninger. Selv om
det kan være aldri så vanskelig å angi presise tall, så er
det ikke sjelden en kommer ut for at halvparten og ofte mer
enn tre fjerdedeler av arbeiderne ved en avdeling lider av
temmelig alvorlige nevrotiske plager som hemmer dem sterkt i
det daglige livet.5 Her dreier det seg om en lang kamp som i
første linje må føres mot den medisinske ideologiens dypt
gripende og hardnakkede ideologiske "kolonisering” av arbeider
klassen. Men det gjelder også om å ha evne til å trekke denne
kampen inn i konkret sammenheng med arbeiderklassens berettig
ede krav og kamper. Etter vår mening er det her ennå en lang
vei fram, og forsinkelsene og feilene som en må regne med, er
til dels tungtveiende. Forsvaret av helsa i fabrikken kan
hverken bli overlatt til "teknikerne" eller til de kommunale
sykekassene. Når det gjelder helsevernet i fabrikken, og
særlig når det gjelder problemet med arbeidernevroser, er den
korrekte kamplinja "ikke-delegering"; og denne linja må settes
modig igjennom.
Oversatt av Rune Skarstein
NOTER.
1)

Når det gjelder den kapitalistiske medisinens almenne
situasjon, særlig i Italia, og når det gjelder helsepro
blemer i fabrikken, viser vi her til f.eks. La salute e
il poteve in Italia (Sunnhet og makt i Italia) utgitt av
kollektivet i Instituto Superiore di Sanitå, De Donato,
1971. Videre: Massimo Gaglio: Medicina e profitto
(Medisin og profitt), Sapere ed., 1971; og: J.-C. Polack:
La medicina del capitale (Kapitalens medisin), Feltrinelli,
Milano, 1972.

2) Erfaringene som ble gjort i fabrikkene i provinsen Reggio
Emilia fra 1969 til i dag ved provinsens Psykiatriske
tjeneste, delvis i samarbeid med provinsens Arbeidsmedisinske tjeneste og kommunemyndighetene, danner det empi
riske grunnlaget for og bekreftelsen av både denne og andre
teser som fremsettes i denne artikkelen. Blant en rekke
undersøkelser er det blitt gjennomført tre svært grundige
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ved følgende fabrikker:
Bertolini (1972).

Gianco (1969-70), Bloch 1970 og

3)

Familiens rolle som borgerlig herredømmeinstrument ble klart
erkjent allerede av Marx, og særlig i 30-årene ble den
undersøkt av Wilhelm Reich og Erich Fromm. Her tillater
imidlertid ikke plassen at vi beskjeftiger oss nærmere
med dette problemet.

4)

Når det gjelder betydningen og den tvilsomme muligheten av
hensiktsmessigheten særlig med bruk av psykoanalysen ved
de problemene som behandles her, se forfatterens artikkel:
"Die Miiitanten und der Hexenmeister" i: Mavxismus9
Psychoanalysey Sexpol, bind 2, Frankfurt a.M., 1972,
s. 342 - 359.

5)

Her må en ta hensyn til at det er umulig å foreta nøy
aktige statistiske registreringer av nevrotiske forstyrr
elser, og fremfor alt er det umulig å utarbeide en rekke
vidtgående standardiserte registreringskriterier og helt
nøyaktige kriterier for bruken av de statistiske data:
Dette har sin grunn i forstyrrelsenes subjektive natur,
i at det ikke fins noen endelig skillelinje mellom nevro
tikeren og den normale.
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vinz / Burkhartf Driest, Halbstark in
Peine / Lehrlinge in der Provinz / Autoren-Kollektiv, »Provinz« als politisches
Problem / Walter Mossmann, »Die
Bevolkerung ist hellwach!« Erfahrungen aus dem Kampf gegen ein Atomkraftwerk in Wyhl und ein Bleichemiewerk in Marckolsheim / Michael Buckmiller-Josef Fenzl, »Auf'm Land is nix
los . . .«. Ober die Dialektik von Spontanitåt und Organisation in der Provinzam
Beispiel Wasserburg / Nils Thomas
Lindquist, Kommunikation in einer
Kleinstadt / Exkurse.
192 Seiten. DM 8,- (im Abo: 6,-)

Kursbuch 40:
Kursbuch 37:
Beruf:
Verkehrsformen
II: Emanzipation in der Gruppe oder die
Langer oder kurzer Marsch »Kosten« der Solidaritåt
Kursbuch 40 versucht, Erfahrungen in
verschiedenen Berufssparten zu artikulieren: bei Lehrern, Sozialarbeitern, Medizinern, Juristen, Naturwiswsenschaftlern, Medienarbeitern. Es sollen lllusionen abgebaut und Perspektiven aufgezeigt werden. Die Frage heiI3t: Wie ist
Berufsarbeit heute als politische Praxis
moglich?
(Juni 1975)
192 Seiten. DM 8,- (im Abo: 6,-)

im 2. Halbjahr 1974 sind erschienen:

Kursbuch 38:
Lohnarbeit
Aus dem Inhalt: Erfahrungen eines chilenischen Arbeiters in der BRD / Stuck
fur Stuck. Gespråche mit deutschen
Arbeitern / Hermann Muhleisen, Am
Band. Tagebuchaufzeichnungen eines
Vertrduensmanns / Otto Jacobi, Gewerkschaftliche Tarifpolitik in derBRD/
Sophie G. Alf, Die Tarifkåmpfe der italienischen Metallarbeiter 1972/73 / Re
nate Damus,. 1st die Arbeit im Sozialismus Lohnarbeit? / Miklos Haraszti,
Stucklohn / Aus dem Tagebuch eines
polnischen Bergmanns / Fragen an eine
DDR-Brigade / Michael Scharang, Bericht an das Lohnkomitee / Rainer
Traub, Exkurs uber Gleichmacherei /
Renate Scherer, China: die Lohnfrage
im Kampf zweier Linien.
192 Seiten. DM 7,- (im Abo: 5,-)

Inhalt: Lothar, Binger, Kritisches Plådoyer fur die Gruppe / Lissi Steffen,
Meine Schwierigkeiten mit Genossen /
»Warum ist Solidaritåt so schwierig?« /
Anja Jovic, Ich war getrennt von mir
selbst / HAW, Die Homosexualitåt in
uns / Red Collective, Jenseits der Fa
milie / Franziska Graf, Lernziel Wohnen / Klaus Laermann, Kneipengerede
192 Seiten. DM 7,- (im Abo: 5,-)
Lieferbare Kursbucher:
21: Kapitalismus
in der Bundesrepublik
23: Obergånge zum Sozialismus
24: Schule Schulung Unterricht
25: Politisierung:
Kritik und Selbstkritik
26: Klassenkåmpfe in Italien
27: Planen Bauen Wohnen
28: Das Elend mit der Psyche
I: Psychiatrie
29: Das Elend mit der Psyche
II: Psychoanalyse
30: Der Sozialismus als Staatsmacht:
Ein Dilemma und funf Berichte
31 Staatsgewalt und Reformismus
32: Folter in der BRD. Zur Situation der
politischen Gefangenen
33: Okologie und Politik oder
Die Zukunft der Industrialisierung
34: Kinder
35: Verkehrsformen
I: Frayen Manner Linke uber die
Schwierigkeiten ihrer Emanzipation
36: Geld
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