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Ikke gjenta tidligere feiltakelser: det plutselige oppbluss av 
sympatisk interesse for sosialdemokratiet reflekterer et på
trengende behov for å trekke lærdommer av den sosialistiske 
bevegelsens historie. Etter tiår med virkelighetsfjerne ana
lyser, ser man nå visse rudimentære fakta avtegne seg. Sosial
demokratiet har vært den framherskende form for arbeiderorga- 
nisering under kapitalismen. Reformistiske partier har fått 
arbeidernes støtte. Kanskje til og med mer: på godt og ondt 
er sosialdemokratiet den eneste politiske kraft på venstresida 
som kan vise til en lang liste over reformer til arbeidernes 
fordel. Enhver bevegelse som søker å forandre historiske for
hold må arbeide under presset av nettopp de samme forhold. 
Bevegelsen for sosialisme utvikler seg innen kapitalismen og 
presses inn i ^uunngåelige valgsituasjoner nettopp som en følge 
av samfunnets kapitalistiske organisering. Tre valgsituasjoner 
har vært avgjørende: 1. Hvorvidt man skulle arbeide for sosia
lismens framgang gjennom det kapitalistiske samfunnets politiske 
organisasjoner eller om man skulle gå til direkte, uformidlet 
konfrontasjon med borgerskapet. 2. Hvorvidt den sosialistiske 
samfunnsforandringens hovedkraft var å finne utelukkende i 
arbeiderklassen eller om man måtte satse på tilslutning fra 
andre klasser. 3. Hvorvidt man skulle gå inn for reformer og 
forbedringer innen kapitalismens grenser eller om man skulle 
vie alle sine bestrebelser og energi til den totale forandring 
av kapitalismen.

Sosialdemokratene valgte å delta, å søke vidtfavnende klasse- 
allianser og å kjempe for reformer. Disse avgjørelsene er ikke 
uavhengige av hverandre. Det er viktig å forstå utviklingen av 
sosialdemokratiet som en prosess: hvordan avgjørelsen på et 
punkt bestemmer begrensningene man velger under i de følgende 
valgsituasjoner. For det kunne tenkes at enhver bevegelse som 
velger å engasjere seg i borgerlige institusjoner, og særlig i 
valg, må søke tilslutning for sine målsetninger ut over ar
beiderklassen og må kjempe for alle forbedringer som er mulige 
på kort sikt uten hensyn til langsiktige konsekvenser av dette. 
Er beslutningen om å delta og strategien om appell utover klasse- 
grensene uoppløselig forbundet med hverandre? Er orienteringen 
i retning umiddelbare reformer en nødvendig konsekvens av ut
videt klasse-basis? Er det i det hele tatt mulig å ha et valg- 
orientert parti som utelukkende bygger på tilslutning fra ar
beiderklassen og bare arbeider for de ytterste målsetninger?
Det er slike spørsmål som må besvares hvis vi skal trekke lær
dommer av den sosialdemokratiske erfaring. Vi må lære oss noe 
om logikken i de valgsituasjonene som enhver sosialistisk be
vegelse innen et kapitalistisk samfunn vil møte: historiske 
muligheter åpner seg og stenger seg for hver beslutning som tas.
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BESLUTNINGEN OM VALGDELTAKELSE

Sosialistenes inntog i borgerlig politikk har alltid skapt kon
troverser, Grunnen til det er at selve "deltakelsen" i dette 
systemet former den sosialistiske bevegelsen og dens forhold 
til arbeiderne som klasse. Det stadige spørsmål er om del
takelsen i borgerlige institusjoner kan føre til sosialisme, 
eller om den bare styrker den kapitalistiske orden. Er det 
mulig for den sosialistiske bevegelsen å finne en passasje mel
lom de "to skjær" som Rosa Luxemburg viste tils "forkastelse 
av massekarakteren eller forkastelse av de ubetingede målset
ningene?" Deltakelse i valgorientert politikk er nødvendig 
hvis den sosialistiske bevegelsen skal få oppslutning fra mas
sen av arbeidere, likevel synes denne deltakelsen å bli til 
hinder for realiseringen av de ytterste målsetningene. Ar
beidet for i dag og arbeidet for framtiden synes å bli ytter
punkter i et dilemma.

Deltakelse fører til at arbeidernes organisasjon som klasse får 
en bestemt struktur. Deltakelsens virkning på de indre klasse
forhold er best analysert av Luxemburg: "Skillet mellom den 
politiske og den økonomiske kamp og selvstendiggjørelsen av de 
to delene er ikke mer enn et kunstig og vel også historisk be
tinget produkt av den parlamentariske perioden. Under det 
borgerlige samfunnets rolige, "normale" gang blir på den ene 
side den økonomiske kamp splittet opp, oppløst i en mangfoldig
het av enkeltkamper i hver bedrift, i hver enkelt produksjons- 
gren. På den annen side blir den politiske kamp ikke ført 
gjennom massen selv i en direkte aksjon, men i en form som til
svarer den borgerlige -stat, på representativ måte, gjennom 
press mot de lovgivende forsamlinger."2

En virkning av "den borgerlige statens struktur" er således at 
lønnstakerne formes som klasse i et antall uavhengige og ofte 
konkurrerende organisasjoner, oftest fagforeninger og politiske 
partier, men også kooperativer, nabo-sammenslutninger, klubber, 
etc. Et typisk trekk ved det kapitalistiske demokratiet er 
klasseforholdenes individualisering på det politiske og ideo
logiske plan.3 Personer som på bedriftene er kapitalister eller 
lønnstakere opptrer alle i politikken som udifferensierte "in- 
divider" eller "borgere". Selv om et politisk parti skulle 
lykkes i å organisere en klasse også innenfor de politiske in
stitusjonenes område, så korresponderer likevel ikke økonomisk 
og politisk organisasjon. Mangfoldet av fagforeninger og par
tier representerer forskjellige interesser og konkurrerer med 
hverandre. Dessuten, mens fagforeningenes klassebasis er be
grenset til dem som er mer eller mindre permanent sysselsatt, 
så må politiske partier som organiserer lønnstakere også mobi
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lisere folk som ikke er medlem av fagforeninger. Derfor er 
det en permanent spenning mellom fagforeningenes snevrere in
teresser og de bredere interessene som partiene representerer.4

En annen virkning er at forhold innen klassen struktureres som 
representative forhold. Parlamentet er en representativ insti
tusjon; der sitter individer, ikke masser. Gjennom de kapita
listiske demokratiske institusjonenes natur påtvinges således 
klassen et representasjonsforhold. Masser handler ikke direkte 
i forsvar for sine interesser, de delegerer forsvaret. Dette 
er like mye tilfelle i fagforeninger som i partier: samordnede 
forhandlinger er like fjernt fra massens daglige erfaringer som 
valgene er det. Ledere blir representanter. Massene represen
teres av lederne: slik er arbeiderklassens organisasjonsmåte 
innen kapitalistiske institusjoner. På denne måten demobili
serer deltakelsen massene.

Det organisatoriske dilemma strekker seg sågar lenger. Kjernen 
i Robert Michels’ klassiske analyse er at kampen for sosialisme 
uvegerlig resulterer i borgerliggjøring av den sosialistiske 
bevegelse. Kampen krever organisering, hvilket krever et per
manent apparat, et avlønnet byråkrati, og at bevegelsen enga
sjerer seg i økonomiske aktiviteter på egen hånd. Militante 
sosialister blir til byråkrater, avisredaktører, ledere av for
sikringsselskaper, direktører for begravelsesbyråer, sågar "Par- 
teibudiger" - partibartendere. Alle disse yrker er preget av 
"et markert småborgerlig stempel".5 Som en fransk dissenter 
nylig skrev, "arbeiderklassen er fortapti administrasjon av inn- 
bildte bastioner. Kamerater forkledd som lokale tillitsmenn 
beskjeftiger seg med kommunal søppeltømming og skolekan
tiner. Eller er tillitsmennene forkledd som kamerater? Jeg 
vet ikke lenger."6

Et parti som deltar i valg må gi avkall på visse alternative 
taktikker: på den tid da arbeiderne ikke hadde fulle politiske 
rettigheter, var det unødvendig å velge mellom opprørske og 
parlamentsorienterte taktikker. Så lenge man ikke selv har po
litiske rettigheter kan de jo nettopp bare vinnes gjennom ute
nomparlamentariske aktiviteter. Cesar de Paepe, grunnleggeren 
av Parti Socialiste Brabangon skrev i 1877 at "selv om vi bruker 
våre konstitusjonelle rettigheter og disponible legale midler, 
gir vi ikke avkall på retten til revolusjon".7 Påstanden ble 
hyppig gjentatt, ikke minst av Engels i 1895. Alex Danielsson, 
en svensk venstresosialist, fastholdt i en mer pragmatisk tone 
at det ville være galskap av sosialdemokratene "att i fråga om 
taktiken uppstålla en dogm, som band partiet att under alle for- 
hållanden handla efter samma rutin."8 At massestreiken skulle 
brukes til å oppnå allmenn (les: mannlig) stemmerett ble ikke 
trukket i tvil. Både det belgiske og svenske partiet sto i
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spissen for seierrike massestreiker som tvang fram utvidet 
stemmerett.

Men så snart allmenn stemmerett var kjempet gjennom, da måtte 
man velge mellom "legale” og "utenomparlamentariske” taktikker. 
J. McGurk, formann i Labour* Party, satte dette på spissen i 
1919: "Enten er vi konstitusjonalister eller så er vi det ikke. 
Hvis vi er konstitusjonalister, hvis vi tror på det politiske 
våpnets kraft (og det gjør vi, hvorfor har vi ellers et ar
beiderparti?) , så er det både uklokt og udemokratisk å bruke 
streikevåpnet for å oppnå politiske seire. Vi vil da ikke 
klare å få et flertall ved valgene til å vende seg til oss, et 
slikt flertall vil heller ikke kreve av oss at vi skal erstatte 
den konstitusjonelle kampen med direkte aksjoner på bedrifts- 
plan".9 Vendepunktet i flere partiers taktikk kom etter en 
rekke mislykkede generalstreiker for økonomiske krav. Mens 
streikene for allmenn stemmerett som regel hadde vært vellyk
kede, resulterte massestreiker med økonomiske målsetninger i 
politiske katastrofer i Belgia i 1902,1Q Sverige i 1909,11 
Frankrike i 1920,12 Norge i 1921, 13 og England i 1926.14 Alle 
disse streiker ble nedkjempet, og i etterfølgende år sank fag- 
bevegelsesmedlemskapet og repressiv lovgivning fikk slippe 
igjennom. De felles erfaringer med nedkjempelse og represjon 
førte til at de sosialistiske partiene orienterte seg nesten 
utelukkende i retning av parlamentsvalg. Valgdeltakelse var 
en nødvendig beskyttelse mot angrepene fra høyre. Allerede i 
1891 skrev Kautsky "Den økonomiske kampen krever politiske ret
tigheter og de faller ikke ned fra himmelen.”15

Hvis et parti skal viime stemmer fra andre enn arbeiderne, sær
lig fra småborgerskapet," hvis det skal danne allianser og koali
sjoner, og administrere regjeringsmakten i arbeidernes interes
se, kan ikke partiet være "uansvarlig”, det må ikke på noen 
måte antyde at det er mindre enn helhjertet i sin tilslutning 
til det parlamentariske spillets regler og grenser. I visse 
tilfelle må partiet til og med hindre sine egne tilhengere 
fra handlinger som kunne sette valg-framgang i fare. Dessuten: 
et parti orientert i retning av gradvise forbedringer, et parti 
der lederne har en småborgerlig livsstil, et parti som i årevis 
har trukket seg vekk fra gatene kan ikke "strømme gjennom hul
let i dikene", som Gramsci sa, selv om åpningen er resultatet 
av en krise. "Problemet for det revolusjonære venstre i sta
bile industrielle samfunn", fastslår Eric Hobsbawm, "er ikke at 
venstre aldri har hatt sjansen, men at de normale forhold man 
lever under motarbeider utviklingen av en bevegelse som virke
lig kunne gripe inn når det i et sjeldent øyeblikk kreves av 
dem at de skal handle revolusjonært.(...) Det er simpelthen 
ganske vanskelig å være revolusjonær i et land som vårt."16
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Dilemmaet ble enda mer akutt når demokratiet - det representa
tive demokratiet som er karakteristisk for det borgerlige sam
funnet - opphørte å være taktikk for i stedet å bli opphøyet 
til et hovedtrekk ved det framtidige sosialistiske samfunnet.
De sosialdemokratiske partiene fant i det politiske demokrati 
en verdi som gikk ut over de forskjellige formene for organi
sering av produksjonen./ Jean Jaures fastslo at: "Sosialismens 
triumf vil ikke være noe brudd med den franske revolusjonen, 
men fullendelsen av den under nye økonomiske betingelser."17 
Eduard Bernstein så i sosialismen ganske enkelt "demokratiet 
brakt til sin logiske konklusjon".18 Siden har et av sosial
demokratiets tilbakevendende tema alltid vært tanken om å "ut
vide" det demokratiske prinsipp fra det politiske til det so
siale, og deri ganske spesielt til det økonomiske området.
For sosialdemokratene ble det representative demokrati middel 
og mål samtidig: redskap for sosialismen og det framtidige so
sialistiske samfunnets politiske form, strategi og program, 
instrument og forbilde.19

Derved ble et spørsmål særlig presserende. I Harold Laskis 
ord: Ville det kapitalistiske demokratiet "tillate dens vel
germasse å snuble inn i sosialismen som følge av en tilfeldig 
kjennelse fra valgurnene!»-?20 Den viktigste innvending mot en 
ren valg-orientering viste til den borgerlige legalitetens 
labile karakter. Den enkle grunnen til at det er lite å tjene 
på å tolke og nytolke hvert ord Marx skrev om det borgerlige 
demokrati er at Marx selv, likesom de andre aktivistene som 
ledet de nydannede partiene inn i kampen om stemmene, ikke 
kunne være sikker på hva man hadde å vente av konkurransen om 
velgerne. Hovedspørsmålet - som historien aldri har løst for
di det aldri kan løses en gang for alle - var hvorvidt borger
skapet ville respektere sin egen legale ordning i det tilfelle 
at sosialismen fikk overtaket gjennom valg. Hvis sosialister 
skulle bruke stemmerettsinstitusjonen - etablert av borger
skapet i løpet av kampen mot absolutismen - til å vinne valg 
og deretter vedta lover som brakte samfunnet i sosialistisk 
retning, ville borgerskapet da gripe tilbake til ulovlige mid
ler for å forsvare sine interesser? Dette skjedde i Frankrike 
i 1851, og det virket sannsynlig at det ville skje igjen. Men 
ved flere anledninger spekulerte Marx på muligheten for at kon
trarevolusjon ikke ville opptre i England eller Holland hvis ar
beiderne vant parlamentsflertall. Det avgjørende spørsmål for 
sosialistpartiene var derfor, i Hjalmar Brantings ord fra 1886: 
"Vill emmellertid overklassen respektere folkeviljan, aven nav 
den fovdvav upphavande av dess egna fdvetvadesvattighetev(.. .)"?21 
Sterky, leder for venstrefløyen i det svenske partiet, var blant 
dem som inntok et klart negativt syn: "Skulle man t.o.m. tanka 
sig, att rostratten blev allmån utan inskrånkningar, så finge
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andock ieke arbetarklassen darigenom makten, ty den vore annu 
i ekonomiskt hanseende for mycket beroende av kapitalistklassen 
for att kunna bruka rostratten. Ja, forutsatt det absolutt 
orimliga, att arbetarklassen kunde satta in en majoritet i 
representationen, så hade den ej ens dårigenom makten. Man 
kan vara overtygad om att kapitalistklassen då skulle akta sig 
for att fortgå på den parlamentariska vågen, utan i stållet 
lita till bajonetterna."22 Samme standpunkt forsvarte Luxem
burg i 1900.23 Ingen kunne være virkelig sikker: Salvadori 
hevder at Kautsky vaklet hver gang han kom i nærheten av spørs
målet.2** De østerrikske sosialistene lovet i sitt Linz-prog- 
ram i 1926 å "regjere strengt i tråd med den demokratiske sta
tens regler", men anså seg likevel nødt til å advare om at 
"hvis borgerskapet ved å boikotte revolusjonære krefter skulle 
forsøke å legge hindringer i veien for den samfunnsmessige end
ring som arbeiderbevegelsen ved sin maktovertakelse er forplik
tet til å gjennomføre, så vil sosialdemokratiet bli tvunget 
til å bryte opp motstanden med diktatoriske midler.25 Den av
gjørende skepsis overfor valgdeltakelse hadde sitt grunnlag i 
en mistanke om at revolusjonen ville bli nødvendig i alle til
felle, slik August Bebel framholdt i 1905, som "et rent for
svar strekk, med den hensikt å sikre den makt som er vunnet 
gjennom stemmeseddelen."26 Proletariatets diktatur og revolu
sjonær maktbruk kunne bli nødvendig selv om partiet holdt seg 
strengt til sin parlamentariske orientering. Det var ikke lett 
å unngå taktisk dualisme.27

Sosialdemokratenes dilemma er dramatisert av Gay i hans Bern- 
stein-biografi: "Er demokratisk sosialisme umulig? Eller kan 
den bare oppnås hvis partiet er villig til å gi avkall på den 
demokratiske metode ovet^et avgrenset tidsrom for å ta makten 
med vold i håp om at man kan gå tilbake til parlamentarisme så 
snart kontrollen er sikret. Utvilsomt inneholder det siste 
alternativet tragiske muligheter: en demokratisk bevegelse som 
tyr til autoritære metoder for å nå sitt mål forblir kanskje 
ikke demokratisk særlig lenge. Likevel, det første alterna
tivet - å holde seg til demokratiske framgangsmåter under alle 
omstendigheter^- kan dømme partiet til evig politisk impo
tens."28

SOSIALDEMOKRATIETS FRAMSKRITT

Trass i all ambivalens, trass i presset fra kortsiktige opp
gaver trådte sosialistene inn i den borgerlige politikken for 
å vinne valgene, for å vinne et overveldende mandat for revolu
sjonær endring og for å lovfeste samfunnets utvikling i sosia
listisk retning.
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Valgdeltakelse bygget på troen om at demokrati ikke bare er 
nødvendig, mem at det også er tilstrekkelig for å nå sosialis
men. "Hvis en ting er sikker", skrev Engels i 1891 (et brev 
som ga Lenin akutt ubehag), "så er det at vårt parti og ar
beiderklassen bare kan komme til makten under den demokratiske 
republikkens form. Dette er nettopp den spesifikke form pro
letariatets diktatur atitar".29 Jaures så i demokratiet "den 
bredeste og fasteste grunn som arbeiderklassen kan stå på,
(...) et grunnfjell som det reaksjonære borgerskap ikke kan 
bryte ned uten at de selv faller ned i de revnene som dannes 
i jorda".30 Millerand var som alltid skarpest: "For å rea
lisere umiddelbare reformer som kan lette forholdene for stor
parten av arbeiderklassen, og derved gjøre den i stand til å 
vinne sin egen frihet, for deretter å starte på den sosiali
seringen av produksjonsmidlene som tingenes tilstand skriker 
etter, er det nødvendig og tilstrekkelig for det sosialistiske 
partiet å arbeide for å vinne regjeringsmakten gjennom den 
allmenne stemmeretten."31

Sosialistene deltok i valg fordi de følte ansvar for umiddel
bare forbedringer av arbeidsforholdene. Likevel deltok de også 
i valg for å innføre sosialismen. Var spaltningen mellom årsak 
og hensikt et symptom på rasjonalisering? Var den begeistrede 
framhevelse av de ytterste mål bare en form fbr selvbedrag?

Slike spørsmål får psykologene løse. Men en ting er sikkert: 
de som ledet sosialistpartiene inn i en valgstrategi trodde at 
herskende klasser kan "slås i sitt eget spill". Sosialister 
var dypt overbevist om at hvis de bare vant valgene, så ville 
sosialismen få tilslutning fra et overveldende tallmessig fler
tall. De la alt sitt håp og alle sine krefter i valgkonkur- 
ranse fordi de var sikre på at en valgseier var innen rekke
vidde. Deres styrke var antallet# og valg er nettopp uttrykk 
for tallmessig styrke. Allmenn stemmerett syntes derfor å 
garantere sosialistisk seier, om ikke umiddelbart så i det 
minste innen nær framtid. Revolusjonen skulle skje ved valg
urnene. Blant de mange uttrykk for denne overbevisning finner 
vi Engels1 slående apologi fra 1895: "De tyske arbeidere (...) 
viste kamerater i alle land hvordan man skulle gjøre bruk av 
den allmenne stemmeretten (...) en helt ny form for proletarisk 
kamp trådte i virksomhet og denne utviklet seg raskt enda len
ger. Man fant at statlige institusjoner, hvori borgerskapets 
herredømme organiserer seg, hadde muligheter som arbeiderklas
sen kan bruke til å bekjempe disse selvsamme statsinstitusjo
ner". Og Engels spådde at hvis valgframgangen "fortsetter på 
denne måte, så vil vi ved århundrets avslutning (...) ha vokst 
inn i den avgjørende maktstilling her i landet, inn i en posi
sjon alle andre makter må bøye seg for, enten de vil eller
ei".32

10



Grunnen til denne overbevisningen var både teoretisk og prak
tisk. Allerede i Manifestet beskrev Marx og Engels sosialis
men som "det altoverveiende flertallets" bevegelse.33 I ar
tikkelen om "The Chartists" fra 1850 og i 1867 gjentok Marx at 
"den allmenne stemmeretten er for den engelske arbeiderklassen 
ekvivalent med den politiske makten, siden proletariatet i 
England utgjør det store flertall av befolkningen (...)"34 
Kautskys Klassekampen^ antakelig det mest innflytelsesrike 
teoretiske dokument i den tidlige sosialistiske bevegelsen, 
fastholdt at proletariatet allerede utgjorde den største klas
sen "i alle siviliserte land".35 Og selv om ikke de første 
valgdeltakelser ga flertall for proletariatet, så syntes valg
seier bare å være et tidsspørsmål siden kapitalismen førte til 
raskt voksende rekker av arbeidere. Utviklingen av fabrikk- 
produksjonen førte til konsentrasjon av kapital og land^ og 
resultatet var rask proletarisering av håndverkere, småprodu- 
senter, handelsmenn og små jordeiere. Selv "fysikeren, advo
katen, presten, poeten og vitenskapsmannen" ble i Manifestet 
regnet inn under proletariatet. Veksten i antall mennesker 
som solgte sin arbeidskraft for lønn var ikke tilfeldig, tids
begrenset eller noe som kunne snus: den ble ansett som et nød
vendig trekk ved kapitalismens utvikling. Det var bare et 
tidsspørsmål før nesten alle, "alle unntatt en håndfull utbyt- 
tere", var proletarer. Sosialismen ville da være i alles in
teresse, og et altoverskyggende flertall ville gjennom valg ut
trykke viljen til sosialisme. En ung svensk teoretiker trakk 
følgende slutning i 1919: "Kampen om staten år politisk. Dess 
utgång år dårfor i utomordentlig grad betingad av de genom 
kapitalismens framfart proletariserade samhållsmedlemmarnas 
mojlighet att vid politiska avgoranden utova sitt behoriga in- 
flytande. Ar demokratién^genomford, betyder kapitalismens 
tillvåxt en motsvarande uppmobilisering av roster mot det ka
pitalistiske systemet sjålvt. I demokratien ligger dårfor ett 
automatiskt verkande instrument, som låter motståndet mot kapi
talismen stegras i samma omfattning kapitalismen utvecklas."36

For dem som etter hvert ble kommunister var den russiske revo
lusjonen et bevis på at det alltid er mulig å gjennomføre en 
vellykket oppstand. For sosialdemokratene betød derimot det å 
gjøre seg avhengig av et mindretalls opprør bare at betingel
sene for sosialisme ennå ikke var tilstrekkelig modnet.37 For 
eksempel Branting delte Gramsci's første reaksjon på oktober
revolusjonen3 8 når han framholdt at "Hela utvecklingstanken i 
socialismen faller bort i bolsjevismen", men herav trakk han 
den lærdom at sosialister måtte vente til situasjonen var moden, 
og kriteriet på modenhet var at et overveldende flertall i fol
ket uttrykte viljen til sosialisme i valg.33 Siden sosialdemo
kratene var hellig overbevist om at kapitalismens utvikling
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selv produserte betingelsene for dette, lot de seg ikke ergre 
av tilbakeslag i valg, det betød bare at det springende punkt 
ennå ikke var nådd. Til og med når de måtte gi fra seg re
gjeringsmakten, følte sosialdemokratene seg ikke fristet til 
å skynde på historiens gang. Historien talte gjennom folket, 
som talte i valg, og ingen tvilte på at historien til slutt 
ville få folk til å uttrykke sitt ønske om sosialisme.

Disse forventningene, bygget på overbevisningen om historiens 
framtidige kurs, ble nesten umiddelbart rettferdiggjort av 
valgframgang for de sosialistiske partiene. Det tyske partiet - 
som for Engels var den forbilledlige modell - vokste tross 
depresjonsårene fra 125 000 stemmer i 1871 til 312 000 i 1881,
1 427 000 i 1890 og til 4 250 400 ved terskelen til 1. Verdens
krig. I samme øyeblikk anti-sosialist-lovene ble opphevet i 
1890, var SPD Tysklands største parti med 19,7% av stemmene.
I 1912 var andelen 34,8%, mer enn dobbelt så mye som nest 
største parti. Ikke merkelig at Bebel i 1905 kunne forsikre 
at nesten alle sosialister anerkjente "antakelsen om at arbei
derklassen ville fortsette å vokse og at partiet en dag ville 
omfatte et flertall av befolkningen..."40 I andre land var 
valgdeltakelsen enda mer vellykket. I 1907 vant de finske 
sosialdemokrater flertall (37%) i det første valget med allmenn 
stemmerett. De østerrikske sosialdemokratene vant 21,0% etter 
at stemmeretten var gjort allmenn for menn i 1907, 25,4% i 
1911, og flertall med 40,8% i 1919. Det belgiske Parti Ouvrier 
vant 13,2% idet regimets siste stemmerettsklausul (skatt over 
et visst nivå) ble opphevet i 1894 og fortsatte å vokse i store 
sprang for i 1925 å vinne et flertall på 39,4%, en suksess som 
"stimulerte dem til å tro at den fortsatte industrialiseringen 
ville produsere en voksende velgermasse av sosialistiske ar
beidere".41 Til og med i land der de første skritt ikke var 
så dramatiske, syntes valgframgangen ubønnhørlig. I det reli
giøst politiserte Nederland marsjerte sosialismen fram med 
stormskritt, fra 3% av totalt stemmetall i 1896 til 9,5%,
11,2%, 13,9% og 18,5% i 1913. Det danske partiet oppnådde 3,5% 
i 1884, det første valg de deltok i, bare 3,5% i 1889, men 
deretter vokste stemmeandelen ved hvert eneste valg fram til 
1935, da det vant 46,1%. Også her "var det en generell for
ventning at som arbeiderbevegelsens eneste representant blant 
partiene ville det oppnå makten gjennom absolutt flertall".42 
Det svenske partiet begynte spakt, på felleslister med de Li
berale vant de 3,5% i 1902, 9,5% i 1905, 14,6% i 1908, hoppet 
til 28,5% i 1911 etter at stemmeretten var utvidet, og hevet 
andelen til 30,1% og 36,4% i to valg i 1914. Sammen med sin 
venstresosialistiske avlegger vant de i 1917 flertallet av 
stemmene, 39,1%. Det Norske Arbeiderpartiet vokste med omlag 
5% i hvert valg fra 1897 da det oppnådde 0,6% og fram til 1915 
da andelen lå på 32,1%.
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Praksis bekreftet teorien. Fra valg til valg vokste de so
sialistiske kreftenes styrke. Fra i høyden et par tusen i 
bevegelsenes første harde år var sosialistenes velgermasse nå 
utvidet til millioner. Framskrittet syntes ustoppelig: fler
tallets mandat for sosialismen lå bare få år unna. Bare ett 
ytterligere løft, og folkeviljen ville ha kastet menneskeheten 
inn i en ny æra. I sin tale til Erfurt-Kongressen, var Bebel 
overbevist "om at fullendelsen av våre mål nå står så nær at 
det er få i denne sal som ikke kommer til å oppleve den dagen 
da det skjer."43

SOSIALDEMOKRATIET OG ARBEIDERKLASSEN

Det sosialistiske partiet skulle være den organiserte arbeider
klasse. Som Bergounioux og Manin har påpekt, rådet to tendenser 
på det tidspunkt da Marx og Engels deltok i grunnleggelsen av 
Den første Arbeiderintemasjonale (International Workingsmens 
Association): enten "arbeider"-autonomi utenfor politikken 
eller politisk frigjøring uten noe spesielt forhold til arbei
derne. 44

Marx øvet avgjørende innflytelse ved å gå inn for en syntese 
av disse to posisjonene: sosialismen som arbeiderklassens be
vegelse i politikken. Dette var en ny orientering: organi
sering av et "parti", men et som :distinkt skulle være et parti 
av arbeidere, uavhengig av og i opposisjon til alle andre klas
ser. Organiseringen av arbeidere "til en klasse, og følgelig 
i et politisk parti"45 var nødvendig for at arbeiderne skulle 
kunne erobre den politiske makten, og ifølge Marx, skulle det 
ikke og ville det ikke^rokke ved arbeiderklassens autonomi som 
en politisk kraft. "Arbeiderklassens frigjøring skal", som den 
feirede formulering sier, "være arbeiderklassens egen oppgave."

Vi vet hvorfor Marx forventet at arbeiderne ville bli den dri
vende kraft i kampen for sosialisme: i kraft av deres posisjon 
innen det kapitalistiske samfunnet var arbeiderklassen den 
klasse som ble utbyttet i spesifikt kapitalistisk form og som 
samtidig hadde kapasitet til å organisere produksjonen på egen 
hånd med en gang kapitalistiske forhold var avskaffet.46 Like
vel kan ikke vekten på det "organiske forhold mellom sosialis
men og arbeiderklassen" - oppfattet som et forhold mellom his
torisk oppgave og historisk agent - alene forklare hvorfor so
sialister i bevegelsens første fase gikk inn for å organisere 
bare arbeiderne og alle arbeiderne. Grunnene til det privili
gerte forhold mellom sosialistparti og arbeiderklasse var mer 
umiddelbare og mer praktiske enn de som angis i Marx1 historie
teori.
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For det første er kapitalismen et system der arbeiderne kon
kurrerer med hverandre dersom de ikke er organisert som 
klasse. Felles klasse-posisjon resulterer ikke nødvendigvis 
i solidaritet, siden de interesser arbeiderne har felles er 
nettopp de som presser dem ut i konkurranse med hverandre, 
særlig når de senker lønnskravene i forsøk på å skaffe arbeid 
for enhver pris. Klasseinteressen er noe som hefter ved ar
beiderne som et kollektiv, den hefter ikke til dem som en an
samling av individer, den hefter altså til deres "gruppe"^ 
interesser, ikke deres "serielle" interesser.47 En generell 
lønnsøkning er i alle arbeideres interesse, men den berører 
ikke eventuelle lønnsforskjeller mellom dem. Alternativt, en 
lov som lovfester en minstelønn, øker allmennutdannelse, sen
ker pensjonsalderen, eller begrenser arbeidstiden, berører for
holdene mellom arbeiderne uten at den nødvendigvis er i hver 
enkelts interesse. Noen arbeidere ville faktisk foretrekke å 
arbeide ut over sin normale pensjonsalder selv om de da hindrer 
at yngre arbeidsløse får jobb; og arbeidsløse kan være villige 
til å arbeide for mindre enn minstelønn selv om dette senker 
det generelle lønnsnivået. Bare noen ville være villige til å 
fullende den historiske oppgave: å frigjøre samfunnet som hel
het. I sin "Adresse til Kommunistforbundet" i 1850 under
streket Marx at arbeiderne selv måtte "yte det største bidrag 
til sin endelige seier ved at de blir klar over sine klasse
interesser, ved at de så snart som mulig inntar et selvstendig 
partistandpunkt og ved at de ikke et øyeblikk vakler i gjennom
føringen av den uavhengige organisasjon av proletariatets parti 
under påvirkning av de demokratiske småborgeres hyklerske fra
ser."48 Rosenberg har beskrevet den tyske sosialismens ten
dens på 1860-tallet til å "isolere seg og legge vekt på egen
skaper som adskilte dem fra alle grupper og tendenser innenfor 
de besittende klasser. Det var en tendens særlig til å anse 
adelen og bøndene, fabrikantene og de intellektuelle som ’en 
enhetlig reaksjonær masse1."49 Det samme gjaldt de første ar- 
beiderkandidatene som stilte opp i Paris-valget i 1863.50 Be
grepet om "en enhetlig reaksjonær masse" var underliggende i 
Gotha-Programmet i 1875 og dukket opp igjen i det svenske pro- 
grammet fra 1889.51 Så sent som i 1891, da Engels ble spurt 
om å kommentere Kautskys utkast til Erfurt-programmet, reagerte 
han på betegnelsen "folket i almenhet" og spurte: "hvem er 
det?"52 Med typisk veltalenhet fastslo Jules Guesde i Lille i 
1890: "Den revolusjon som påhviler dere er mulig bare i den 
grad dere forblir dere selv, klasse mot klasse, uten å vite og 
uten å ville vite hvilke skillelinjer som kan eksistere i den 
kapitalistiske verden."53

Vanskeligheten for sosialistene var at arbeiderne var mistro
iske overfor alle påvirkninger med opphav utenfor klassen. Selv
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sosialismen framsto som en abstrakt og fremmed ideologi i for
hold til deres daglige erfaring. For arbeiderne var det ikke 
selvsagt at selve lønnsarbeidet måtte forkastes for at de 
skulle oppnå bedre forhold. Bergounioux og Manin refererer en 
studie av franske arbeidere i begynnelsen av den 3. republikken 
som viser at sosialismen møtte motstand blant arbeiderne: de 
neglisjerte politikken og la all vekt på direkte konfronta
sjoner mellom arbeidere og arbeidsgivere.54 I Belgia ble det 
i 1879 stiftet et parti med sosialistisk merkelapp, Parti so- 
cialiste beigey men det hadde store vansker med å rekruttere 
fra arbeiderforeningene. Ifølge Landauer var arbeiderne mis
troiske til sosialistisk propaganda: "ordet ’sosialist1 skrem
mer mange arbeidere", forteller de Paepe.55 Således fødtes 
Parti ouvrier beige i 1885, et arbeiderparti i stedet for et 
sosialistparti. Også i England hadde fagforeningene innven
dinger. Fram til 1918 lyktes de i å forhindre Labour Party i 
å oppta medlemmer fra andre klasser på individuell basis. Hvis 
sosialistene skulle få respons måtte de danne et arbeiderparti. 
I Sverige ble sosialdemokratiets første lokale celler kalt for 
Arbetarekormimer.56 Sosialistene var tilbakeholdne med å be
tone bevegelsens doktrinære karakter, .og var villige til å 
gjøre kompromisser i doktrinen for å kunne plante sosialismen 
blant arbeiderne.

DEN PROLETARISKE VALGDELTAKELSENS DILEMMA

Sosialistenes flertall skulle bestå av arbeidere. Proleta^ 
riatet skulle - i tråd med sine interesser og bevisst sin opp
gave - være den sosiale kraft som slynget samfunnet inn i so
sialismen. Men proletariatet ble aldri noe tallmessig flertall 
av de stemme gi vende samfimnsmed lemmer. Forutsigelsen om at 
deklasserte medlemmer av den tradisjonelle middelklassen ville 
bli enten proletarer eller tre inn i armeen av arbeidsløse, 
slo ikke til.

Den gamle middelklassen, særlig de små grunneierne, forsvant 
omtrent som gruppe i de fleste vest-europeiske land. Men deres 
sønner og døtre fikk nok heller jobb i et kontor eller en bu
tikk enn på en fabrikk. Selv om andelen av voksne yrkesaktive 
(utenfor husholdningene) har falt drastisk i løpet av kapi
talismens utvikling, så har ikke de utstøtte blitt noe reserve- 
proletariat. Utvidet obligatorisk allmennutdannelse, lovfestet 
pensjonsalder, store stående armeer, effektive barrierer mot 
kvinnelig deltakelse i yrkeslivet; alt dette yirket til å re
dusere overgangen til proletariatet.57 Resultatet ble at mel
lom 1890 og 1980 har proleatriatet fortsatt å være et mindre
tall innen befolkningen. I Belgia, det første europeiske lan
det som bygget ut virkelig storindustri, steg arbeiderandelen

15



over flertallets magiske punkt til 50,1% i 1912. Siden den tid 
har den sunket drastisk, ned til 19,1% i 1971. I Danmark kom 
arbeiderandelen av velgermassen aldri over 29%. I Finland al
dri over 24%. I Frankrike sank andelen fra 39,4% i 1893 til 
24,8% i 1968. I Tyskland, der andelen økte fra 25,5% i 1871, 
til 36,9% i 1903, har den etter dette holdt seg konstant på 
omkring en tredjedel. T Norge utgjorde arbeiderne 33% av vel
germassen i 1894 og andelen nådde høydepunktet i 1900 med 
34,1%. I Sverige vokste den fra 28,9% i 1908 til 40,4% i 1952; 
derpå sank den til 38,5% i 1964.

Det demokratiske spillets regler, universelle og til sine tider 
rettferdige, viser ingen medlidenhet. Skal et parti regjere 
alene, ubundet av alliansenes modererende innflytelse og kom
promissenes tyngende gjeld, må det oppnå en bestemt andel av 
stemmene, ikke mye under 50%. Valg-institusjonen gikk forut 
for framveksten av de partiene som søkte å bruke den som et 
redskap for å oppnå sosialismen, og disse institusjoner bar i 
seg fundamentale regler som gjør det umulig for et isolert 
mindretall å seire. Et parti som representerer en klasse med 
færre medlemmer enn de andre klassene tiIsammen kan ikke vinne 
i valg-konkurransen.

Kombinasjonen av mindretalls-status og flertalls-regler defi
nerer historiske forhold som sosialistene må tilpasse seg. De 
objektive forhold tvinger sosialistpartiene til å velge mellom 
enten et parti som er homogent i sin klasse-appell, men dømt 
til varige valgnederlag, eller et parti som kjemper for valg- 
seire på bekostning av en stadig fortynning av sin klassekarak
ter. Dette er ikke et valg mellom revolusjon og reform. Det 
finnes verken teoretiske eller historiske belegg for å anta at 
et rent arbeiderklasseparti orientert mot valg ville være mer 
revolusjonært enn et parti med mer heterogen klassebasis. Fak
tisk kan rene arbeiderklassepartier (SPD i Weimar-republikken 
er antakelig hovedeksemplet) være totalt fiksert på forsvar av 
partikularistiske arbeiderinteresser innen det kapitalistiske 
samfunnets rammer. Slike klassepartier kan lett bli rent 
parlamentarisme-fikserte interessegrupper som kjemper for en 
større andel av nasjonalproduktet uten hensyn til hvordan dette 
produktet produseres. Et rent arbeiderparti som representerte 
et flertall av velgerne, kunne kanskje kompromissløst opprett
holdt en ubetinget revolusjonær hengivenhet slik sosialister sa 
de ville da de mente at arbeiderklassen var et flertall. Men 
det er absurd bare å beskjeftige seg med ubetingede målsetnin
ger dersom man er et mindretallsparti i et spill der et alt
overveiende flertallsmandat er nødvendig for å kunne realisere 
målene. Selv for oppnåelsen av mer umiddelbare mål måtte ar- 
beiderklassepartiene søke støtte hos medlemmer av andre klas-- 
ser.
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Med en gang denne mindretallsposisjonen er ufravikelig, vil be
slutningen om valgdeltakelse endre selve logikken i problemet 
om den revolusjonære omveltning. Det demokratiske systemet 
spilte de sosialistiske hensiktene et lumskt puss: frigjørin
gen skulle realiseres gjennom valg. Det spørsmål som nå sto 
tilbake var om man kunne vinne flertall for sosialismen gjennom 
å søke valgstøtte ut over arbeiderklassen.

Nyere tolkninger av dette har en tendens til å påstå at strate
gien som gikk ut på å appellere til en heterogen klassebasis> 
var et relativt sent resultat av de sosialistiske bevegelsenes 
"avradikalisering". Den tyske "Mittelklasse-Strategie", hvis 
arkitekt var Kurt Schumacher, ansees som prototypen på denne 
nye orienteringen.5^ Disse tolkninger hevder altså at sosia
listpartiene først begynte å søke støtte fra andre grupper enn 
arbeiderne etter at de hadde gitt opp sine sosialistiske mål
setninger .

Et slikt syn er upresist. Sosialister søkte støtte utover ar
beiderklassen allerede da utsiktene til flertallsvalgseier 
syntes helt reelle. Siden den tid har de pendlet mellom leting 
etter allierte og betoning av arbeiderklassen. Engels 1 trium
ferende spådom om at sosialistene ville bli en kraft ,!alle 
krefter må bøye seg for" var avhengig av hans tro på at partiet 
også kunne erobre støtte fra Men stor andel av mellom-sjiktene 
i samfunnet, småborgerskap og småbønder". Hans anbefaling til 
det franske partiet - som partiet for øvrig ikke behøvde å 
følge siden de allerede praktiserte den60 - var den samme: re
krutter småbøndene! Erfurtprogrammet fra 1891 demonstrerer 
tonen i appellene til middelklassen: deres interesser var "pa
rallelle” til proletariatets: de var proletariatets "naturlig 
allierte".61 Så snart Guesde var valgt inn i parlamentet i 
1893 begynte guesdistene i Frankrike å gå inn for allianser.62 
I Belgia appellerte Parti Ouvriers første program (1894) til 
den lavere middelklassen og intelligentsian.I Sverige de
batterte man en fler-klasse-strategi så tidlig som i 1889, og 
partiet beveget seg i retning av en heterogen klasseorientering 
allerede før det ble offisielt akseptert i 1920.64 Det engel
ske Labour Party stemte i 1912 ned et forslag om å åpne indi
viduelt medlemskap for "managere, formenn, (og) personer sys
selsatt i egenhendig handelsvirksomhet".6 5 Men i 1918, til 
tross for programmatisk venstredreining, åpnet Labour sine 
rekker for "ånds-arbeidere" ("workers by brain"). Vekten på 
sosialisme i 1918-programmet har vært tolket som et forsøkt på 
å verve de "profesjonelle middelklassene".66 Revisjonister 
overalt: Bernstein, Jaures og MacDonald kom uavhengig av hver
andre til denne slutning: arbeiderne var i mindretall og man 
måtte søke bredere støtte. Med en gang et parti trådte ut i
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valg-konkurransen måtte det støte på denne konklusjonen. Alle
rede i 1915 kunne Michels karakterisere den sosialdemokratiske 
strategien som følger: "Av hovedsakelig valg-orienterte motiver 
søkte arbeidernes parti støtte fra småborgerlige elementer i 
samfunnet. Dette fører til mer eller mindre omfattende reak
sjoner innen partiet selv. Arbeiderpartiet blir "folkets par
ti". Appellene siktes ikke lenger inn på de manuelle arbei
derne, men på "alle produsenter", på "hele den arbeidende be
folkning", og disse frasene anvendes på alle klasser og alle 
strata i samfunnet unntatt de arbeidsfrie som lever på inntek
ter av investeringer."67

Sosialdemokratenes appeller til mellomsjiktene i etterkrigs
tiden er således ikke resultat av en ny strategisk holdning, 
men heller en refleksjon av den endrede klassestruktur i Vest- 
Europa. Arbeidsstyrken i jordbruket har sunket gjennom hele 
det 20. århundre, men særlig raskt på 1950-tallet. De "nye 
mellomlagene" erstattet nesten de "gamle". Bortsett fra en 
liten tidsforskyvning, reflekterte partistrategiene den tall- 
messige utviklingen i klassestrukturen. Det nye er i høyden 
det mer åpne frieri til lønnede funksjonærer. Tross alt var 
det Bernstein som innførte begrepet om "Folkepartiet", ikke 
Schumacher eller Brandt. Jakten på allierte er nødvendigvis 
inneholdt i valgdeltakelsen.

KLASSEAPPELLENS OPPLØSNING

Ikke bare arbeiderklassen, men også de "naturlig allierte" 
skulle nå mobiliseres. Sosialistene begynte å appellere til 
befolkningens overveldende flertall. Brantings anslag i 1889 
om at "folket" utgjorde 95% av det svenske samfunnet var vel 
bare svakt overdrevet, gitt hans definisjon på "folket".68 
Da Labour gikk inn for en rettferdig fordeling av gjeldsbyrden 
fra 1. verdenskrig, mente de å påberope "seg støtten fra fire 
femtedeler av hele nasjonen".69 Ingen grunn til å tvile på at 
arbeiderklassen pluss dens allierte i dag utgjør omtrent 80% 
av Frankrikes eller USAs befolkning.70 Til industriarbeider
klassen plusser vi bare hvitsnipp-funksjonærer, småborgerskap, 
husmødre, pensjonister og studenter, og da blir det få tilbake 
på den antisosialistiske siden. Utbytterne kan telles på en 
hånd: "Forretningsmenn med skattefri representasjonskonto, 
spekulanter med skattefrie kapitalgevinster og direktører med 
bekymringsløse pensjoner", som det heter seg i Labours valg- 
manifest fra 1959.

Men sosialdemokratiske partier har hittil aldri fått 4/5 av 
stemmene i noe land. Bare i noen få tilfelle har de vunnet 
støtte fra halvparten av dem som avga sine stemmer . De får
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slett ikke engang alle stemmene fra proletariatet (i ordets 
klassiske forstand). I flere land stemmer så mye som 1/3 av 
de manuelle arbeiderne på borgerlige partier. I Belgia stem
mer så mye som halvparten av arbeiderne ikke-sosialistisk.72 
I England tapte Labour Party 49% av sine arbeiderklassestemmer 
i 1979-valget. Sosialdemokratene synes dømt til mindretall 
når de er et klasseparti, men de synes henvist til samme posi
sjon når de forsøker å bli nasjonalt masseparti - ikke på noen 
av måtene får de mandat for sosialismen.

Noen av grunnene til at politiske partier med sosialistiske 
program aldri har vunnet flertall ligger utvilsomt utenfor 
valg-institusjonen. Men de sosialdemokratiske partiene står 
også overfor et rent valg-dilemma. Klasseposisjonen former 
individenes politiske adferd bare så lenge arbeidere organi
seres politisk som arbeidere. Hvis politiske partier ikke mo
biliserer arbeiderne som arbeidere men som "massene", ,!folketn, 
"konsumentene", "skattebetalerne", eller ganske enkelt "bor
gerne", så identifiserer de seg i mindre grad som medlemmer av 
en klasse og stemmer eventuelt i mindre grad som arbeidere.
Ved å utvide sin appell til "massene", svekker sosialdemokra
tene klassens betydning som bestemmende faktor i medlemmenes 
politiske adferd.

Tilstrebelsen av bred valg-støtte virker ikke bare på forholdet 
mellom arbeidere og andre klasser. Fenomenet har særlig virk- 
ninger innad i klassen, på forholdet mellom arbeidere. En vel
lykket valgpropaganda krever at de sosialdemokratiske partiene 
framstår som instrument for realisering av de forskjellige 
gruppers umiddelbare økonomiske interesser, umiddelbare i den 
forstand at de kan realiseres når partiet seirer i det kommende 
valg. Allianser over klassegrensene må baseres på et sammen
fall mellom arbeiderklassens dg andre gruppers umiddelbare øko
nomiske interesser. Sosialdemokratene må love kreditt til små
borgerskapet, pensjoner til funksjonærene, minstelønn til ar
beidere, beskyttelse til konsumentene, utdannelse til de unge, 
subsidier til familiene. Tiltak som styrker arbeidernes indre 
samhold og stridslyst overfor andre klasser er ubrukelige når 
man skal ta hensyn til et slikt sammenfall av interesser. Idet 
sosialdemokratene utvidet sin appell, bandt de seg til ikke å 
kjempe for målsetninger som er spesifikt tilknyttet arbeiderne 
som kollektiv (arbeiderklassens fellesgoder). Eneste aksep
table målsetninger var slike som arbeiderne deler med medlem
mene av andre klasser i den grad arbeiderne er rene individer. 
En slik felles grunn utgjør skiftet fra indirekte til direkte 
skattlegging, beskyttelseslover for konsumentene, utgifter til 
offentlig transport og liknende. På slike områder har arbei
derne som individer felles interesser med andre som også har

19



lave inntekter, som kjøper konsumgoder, som reiser med offent
lig transportmiddel til jobben. Men dette er ikke arbeidernes 
klasseinteresser, det er de fattiges, konsumentenes, de reisen- 
des interesser.

Nå betyr ikke dette at partiet ikke lenger representerer ar
beiderne når det appellerer til massene. "Folkelig" orienterte 
sosialdemokratiske partier fortsetter å være partier av arbei
derne som individer. Men de representerer ikke lenger en or
ganisering av arbeiderne som klasse, en organisering som demper 
individenes konkurranse med hverandre ved å sette dem opp mot 
andre klasser. Selve klassekonfliktens prinsipp - konflikten 
mellom kollektiver med et indre samhold - rammes av et kompro
miss idet arbeiderpartier blir massenes partier.

Utvidet klasse-appell har imidlertid også fundamentale konse
kvenser for de politiske konfliktenes form i det kapitalistiske 
samfunn: en klasseløs visjon av politikken gjeninnføres. Når 
partiet blir "hele nasjonens parti", bygger det opp en vision 
om at politikk består i å befordre "alle samfunnsmedlemmers" 
kollektive velferd. Politikken defineres da igjen etter dimen
sjonen individ/nasjon, ikke i klassetermer.

Nedtoning av konfliktens betydning påvirker i sin tur arbei
derne. Når klasseidentifikasjonen blir mindre framtredende, 
mister sosialistpartiene sin unike appell til arbeiderne. So
sialdemokratiske partier er ikke lenger kvalitativt forskjel
lige fra andre partier. Klasseloyaliteten preger ikke lenger 
arbeidernes selvbevissthet. Man kan ikke lenger tenke om sin 
barndom som Vivian Gornick gjorde: "Før jeg visste at jeg var 
jøde eller jente visste jeg at jeg var fra arbeiderklassen".73 
Samfunnet synes satt sammen av individer. Arbeiderne ser seg 
selv som medlemmer av andre kollektiver enn klassen; de iden
tifiserer seg kanskje med sine religiøse, etniske, lokale eller 
med andre tilknytninger. De blir katolikker, sørlendinger, 
nynorsktalende eller ganske enkelt "borgere".

Dilemmaet slår altså hevngjerrig tilbake innenfor selve valg
systemet. De sosialdemokratiske partiene må uten pause leve 
i skjæringspunktet mellom klasse~renhet og bred oppslutning: 
når de forsøker å sanke stemmer ut over arbeiderklassen, redu
serer de uvegerlig sine muligheter til å mobilisere arbeidere. 
Intet parti har en gang for alle tatt sin avgjørelse på dette 
punkt, og det fins heller ingen entydige tendenser. Hvis bred 
appell og arbeidermobilisering står i motsetning til hverandre, 
så er det fra et rent valg-orientert synspunkt nødvendig med 
stadige strategiske skift. De enkelte partienes historier ren
ner over av strategiske kuvendinger, med fundamentale linje
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skift, kontroverser, skismer og splittelser. SPD gikk tilbake 
til å betone klassen i 1905. Svenske sosialdemokrater oppga 
i 1926 midlertidig sine forsøk på å bli et flerklasseparti og 
de forsøkte seg igjen i 1953. Det norske Arbeiderpartiet be
tonte sin klasseorientering i en periode fra 1918. "Mittel- 
klasse,f-strategien ble skarpt angrepet av tyske ungsosialistei 
for et tiår siden. Konflikter mellom "ouvrierist"-tendenser 
og flerklassetendenser rider i dag flere partier som en mare. 
Selv innenfor en rent valgorientert vurdering står sosialdemo
kratene overfor et dilemma. De tvinges fram og tilbake mellom 
vekt på klassen og appell til nasjonen. Men ingen av veiene 
synes å føre fram, og partiene oppfører seg som rasjonelle ak
tører flest når de ser seg konfrontert med dilemmaer: de jam
rer og beklager, endrer strategi, og jamrer og beklager igjen.

Sosialdemokratiet har ikke hatt hell med seg i forsøkene på å 
omforme parlamentsvalget til et instrument for sosialistisk 
omvandling. Av hensyn til valgdeltakelsen har de søkt allierte 
som ville slutte seg til arbeiderne under det sosialistiske 
banner, men nettopp derved oppløste de den ideologi som er 
kilden til deres styrke blant arbeiderne. Sosialdemokratiet 
kan ikke forbli et rent arbeiderparti og likevel kan de aldri 
opphøre å være et arbeiderparti.

REFORM OG REVOLUSJON

Sosialister kastet seg inn i valgene med ubetingede målsetnin
ger. Den første Internasjonales Haag-kongress proklamerte at 
"proletariatets organisering som politisk parti er nødvendig 
for å sikre den sosialistiske revolusjonens seier og dens ube
tingede formål - avskaffelsen av klassene."74 Det første 
svenske programmet slo fast: "Sosialdemokratia skjiljer^sig 
från andra politiska partier dårigenom, att den vill helt om- 
dana det borgerliga samhållets ekonomiska organisation och 
genomfora arbetarklassens sociala frigorelse( .. . )." 75 Selv den 
mest reformistiske blant reformistene, Millerand, varslet om 
at "enhver som ikke innrømmer den nødvendige og progressive 
erstatning av kapitalistisk eiendom med sosial eiendom er ingen 
sosialist".76

Dette var målsetninger som skulle oppnås via lovgivning, etter 
at flertallet hadde gitt sitt mandat gjennom bruk av den all
menne stemmeretten. Sosialistene skulle avskaffe utbytting, 
oppheve klasseskillet, fjerne all økonomisk og politisk ulik
het og urettferdighet, sette en stopper for sløseriet og anar
kiet i den kapitalistiske produksjonen. De skulle frigjøre 
ikke bare arbeiderne, men menneskeheten, bygge ut et samfunn 
basert på samarbeid, rasjonell fordeling av energi og ressurser
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i tråd med menneskelige behov. De skulle legge de samfunns
messige forhold til rette for en ubegrenset utvikling av per
sonligheten. Rasjonalitet, rettferdighet og frihet var den 
sosialdemokratiske bevegelsens ledende målsetninger.

Målsetningene var ubetingede: både av økonomiske og politiske 
grunner kunne de ikke realiseres umiddelbart. Og sosialdemo
kratene var lite villige til å vente til tiden kom da disse 
målsetninger endelig kunne innfris. De gjorde krav på å rep
resentere arbeidernes og andre gruppers interesse ikke bare i 
framtiden, men også i "dagens" situasjon, innen det kapitalis
tiske samfunnet. Parti Socialiste Franoaise> proklamerte under 
Jaures ledelse i 1902: "Sosialistpartiet forkaster "alt eller 
ingenting"-politikken. Det har et reformprogram som til enhver 
tid søkes realisert". Derpå listet de opp 54 spesifikke krav 
angående demokratisering, sekularisering, organisering av retts
vesen, familie, utdannelse, beskatning, arbeidervern, sosial- 
forsikring,nasjonalisering av industrier og utenrikspolitikk.77 
De svenske sosialdemokratenes første program i 1867 krevde di
rekte skattlegging, utbygging av statlig og kommunal produktiv 
virksomhet, offentlig kreditt inklusive direkte statlig kon
troll av jordbrukskredittene, arbeidervernlovgivning, alders-, 
syke- og ulykkes-forsikring, juridisk likestilling og organisa
sjonsfrihet, forsamlings-, tale- og presse-frihet.78

Arbeidet for umiddelbare forbedringer ble av opphavsmennene 
aldri ansett som et frafall fra de ytterste målsetningene.
Man tenkte seg jo at sosialismen var uunngåelig. Hvorfor skulle 
ikke sosialistene da også kreve umiddelbare tiltak? Intet kunne 
allikevel forhindre det ufravikeliges komme. Som Kautsky sa, 
"det ville være en alvorlig feiltakelse å forestille seg at 
slike reformer skulle kunne utsette den sosiale revolusjonen."78 
De ytterste målsetningene ville bli realisert fordi Historien 
var på sosialismens side. Revisjonistene var bare enda mer 
deterministiske enn de revolusjonære. Millerand uttalte: "Det 
er ikke slik at folk vil utvikle kollektivisme; den utvikler 
seg selv daglig; den utsondres så å si av det kapitalistiske 
regime."80

Selv ikke da sosialdemokratene endelig rystet historiens bes
kyttelse av seg for i stedet å gjenoppdage sosialismens rett
ferdiggjørelse i etiske termer framsto noe dilemma i de sosia
listiske ledernes bevissthet. Bernsteins berømte oppgivelse 
av de ubetingede målsetninger betød ikke at de ville forbli 
uinnfridd, bare at man skulle realisere dem gjennom å konsen
trere seg om mer nærliggende målsetninger. Når Jaures snakket 
om arbeidernes erobring av den politiske makten , trakk han opp 
det klassiske bildet: "Jeg tror heller ikke at det nødvendigvis

22



vil skje et abrupt sprang over en bunnløs avgrunn; vi kommer 
heller til å bli oppmerksomme på at vi har trådt inn i den so
sialistiske statens sone slik en navigatør blir oppmerksom på 
at skipet har krysset ekvator. Man har ikke passert noen de
markasjonslinje, men langsomt seilt inn under nye himmelstrøk".81 
For sosialdemokratene var de umiddelbare reformene "trinn" i 
den forstand at de gradvis akkumulerte seg og førte opp til en 
komplett restrukturering av samfunnet. Den lokale SPD-lederen 
Georg von Vollmar foregrep Bernsteins argumentasjon idet han 
på Erfurtkongressen hevdet: "Ved siden av generelle eller ube
tingede målsetninger, ser vi et nærere mål: forbedringen av 
folks mest umiddelbare behov. For meg er oppnåelsen av disse 
mest umiddelbare behov hovedsaken, ikke bare fordi de er av 
størst propagandistisk verdi og tjener til å vinne massene, 
men også fordi den gradvise framgang, den gradvise sosialise
ring, etter min mening framstår som den beste metode for en 
progressiv overgang." 2

Innen det sosialdemokratiske verdensbildet var intet valg mel
lom reform og revolusjon påkrevet. For å oppnå en "sosial re
volusjon" (og før 1917 betød dette en forandring av sosiale 
relasjoner, men ikke nødvendigvis opprør) holdfc det lenge å 
følge reformenes vei. Man forestilte seg at reformer var ku
mulative og umulige å snu: det var intet merkverdig i Jaures’ 
argument: "Nettopp fordi det er et revolusjonsparti ... er So
sialistpartiet det mest aktive reformpartiet...".83 Jo flere 
og raskere reformer, jo nærmere er den sosiale revolusjonen, 
jo snarere ville det sosialistiske skip seile inn i den nye 
verden. Og selv når forholdene ikke virket særlig oppmuntrende 
for de framskrittsvennlige sjelene, selv når politiske eller 
økonomiske omstendigheter krevde at reformer måtte utsettes, 
hadde man likevel alle tidligere resultater å bygge videre på 
siden. Neddempning og lindring av kapitalismens virkninger 
samt gradvise forandringer ville etter hvert føre til en kom
plett samfunnsforanding. I Benjamin Barbers ord: "på et bestemt 
punkt blir lindring nettopp til forandring, pulverisering blir
til avskaffelse; på et bestemt punkt tilintetgjør kapitalismens 
"konsesjoner" kapitalismen selv... Dette betyr ikke at dette 
punkt ennå er oppnådd, bare at det må eksistere et slikt 
punkt."84

VELFERD ERSTATTER SOSIALISERING

Den "sosiale revolusjon" sosialdemokratene anviste var nødvendig 
fordi kapitalismen var irrasjonell og urettferdig. Privateien
dommen til produksjonsmidlene var den avgjørende grunn til denne 
ineffektivitet og ulikhet. Privateiendommen kunne til sine ti
der opptre som kilden til de forskjelligste onder - fra prosti
tusjon og alkoholisme til kriger - men alltid ble den holdt di
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rekte ansvarlig for det kapitalistiske systemets irrasjonali- 
tet og for den urettferdighet og fattigdom som dette skapte.

Allerede i Sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap ^ en 
av den sosialistiske bevegelsens viktigste teoretiske kilder, 
la Engels vekt på at den kapitalistiske produksjonens økende 
rasjonalitet innen hver enkelt bedrift nødvendigvis ledsages 
av kaos og anarki på produksjonens samfunnsmessige nivå. Mot
setningen mellom samfunnsmessig produksjon og kapitalistisk 
tilegnelse", skrev Engels, fWisér seg nå som en motsetning mel
lom organiseringen av produksjonen i den enkelte bedrift og 
anarkiet i produksjonen i samfunnet som helhet."85 I 1920 
fastslo Branting: "Det finns i sjålva utgångspunkten for den 
nuvarande ordningen inga tilfredsstållande garantier for, vare 
sig att produktionen som helhet får den rationellast mojliga 
inriktning eller att vinsten inom dess olika grenar anvåndas 
på det nationalekonomiskt och socialt bast forsvarliga satt."86

For det andre resulterer privateiendom i urettferdig fordeling 
av materielle belønninger. "Sosialismens økonomiske overlegen
het", skrev en Labour Party-teoretiker, "er hovedsakelig grun
net i kapitalismens manglende evne til å skape en likeverdig 
eller sågar praktiserbar fordeling av varene i en tid med me
kanisering og masseproduksjon".87 Selv det mest definitive 
brudd med den marxistiske tradisjonen, SPD-programmet fra Bad 
Godesberg 1959, fastholdt at "markedsøkonomi sikrer ikke i seg 
selv noen rettferdig fordeling av inntekt og eiendom".

Ifølge denne analysen var sosialisering eller nasjonalisering 
av produksjonsmidlene den prinsipielle metode for å realisere 
sosialistiske målsetninger. Dette måtte være sosialdemokra
tiets første oppgave etter at makten var erobret. På 
denne tiden oppfattes den sosiale revolusjonen, skriver Ting- 
sten, alltid "som ett under socialdemokratiens-arbetarklassens 
ledning systematiskt och målmedvetet bedrivet socialiserings- 
arbete."88 Sosialisering eller nasjonalisering (den termino
logiske tvetydigheten er. talende) var den måten man skulle rea
lisere den sosialistiske revolusjon på.

Inntil 1. Verdenskrig, da sosialistene konsentrerte sine fram
støt om å vinne valg og organisere arbeiderne som klasse, ble 
det ofret få konkrete tanker på spørsmålet om hvilke midler 
som skulle brukes ved sosialiseringen. Selve muligheten til 
å komme i en posisjon hvorfra et sosialiserings-program kunne 
fremmes, kom som en overraskelse på alle sosialistpartiene: 
krigen ødela etablerte ordninger, utløste spontane bedrifts- 
okkupasjoner og åpnet dørene for deltakelse i regjeringen.
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Ironisk nok ble bølgen av fabrikk-okkupasjoner som fant sted i 
i Østerrike, Tyskland, Finland, Italia og Sverige en trussel 
mot det herredømme og den organisasjon fagbevegelsene hadde 
bygget opp. Like mye det som en trussel mot den kapitalistiske 
orden.89

Etter hvert som disse spontane bevegelsene ble nedkjempet eller 
utmattet, befestet parlamentarismens logikk sitt grep om den 
sosialdemokratiske bevegelsen. Nasjonaliseringsforsøkenes 
historie er raskt fortalt: deres skjebne ble den samme i de 
fleste land. Sosialiseringsparolen ble umiddelbart satt på 
programmet av de sosialdemokratiske partiene i Østerrike, Fin
land, Tyskland, England, Holland, Italia og Sverige og av CGT 
i Frankrike. I mange land, spesielt Tyskland, England og 
Sverige, nedsatte de respektive parlamenter "sosialiseringsko- 
miteer", mens Leon Blum for sitt franske kammer la fram et for
slag om å nasjonalisere jernbane-industrien. Kommisjonene 
hadde som oppgave å forberede detaljerte sosialiserings-prog- 
rammer - i visse tilfeller for alle hovedindustri-sektorer, 
i andre tilfeller for noen utvalgte, særlig kullindustrien.
Den engelske kommisjonens karriere fikk en rask avslutning idet 
Lloyd George simpelthen ignorerte dens anbefalinger. I Tysk
land trakk forslaget om kull-nasjonlisering ut etter at den 
første kommisjonen oppløste seg. I Sverige arbeidet sosiali- 
seringskomiteen i 16 år, brukte det meste av sin tid til å 
studere tilsvarende tiltak i andre land, og opphørte uten å gi 
noen anbefalinger. Selv om sosialdemokratene deltok i regje- 
ringer i mange land, var det globale resultatet av disse første 
sosialiseringsforsøkene lik null: med unntak av den franske 
rustningsindustrien i 1936 ble ikke et eneste selskap nasjona
lisert av en sosialdemokratisk regjering i Vest-Europa gjennom 
hele mellomkrigstiden.

Hvordan kunne det ha seg at en bevegelse som siktet mot å re
volusjonere samfunnet gjennom endring av selve dets produktive 
fundament kunne se tilbake på en periode med engasjement innen 
kapitalismens politiske institusjoner uten overhodet å ha be
rørt dette fundament? Da Marx i 1850 beskrev det kapitalistiske 
demokratiets anatomi, var han overbevist om at hvis ikke stemme
rettens allmenngjørelse ble stanset, så ville den føre fra "po
litisk til sosial frigjøring". Med en gang arbeiderne hadde 
politisk makt, ville de umiddelbart gå over til å knuse kapita
listenes "sosiale makt" ved å sosialisere produksjonsmidlene.90 
Sågar i 1928 anså Wigforss dette som et uunngåelig resultat:
"Den allmånna rostråtten år oforenlig med ett samhålle, kluvet 
i en mindre klass av egendomsågare och en storre klass av egen- 
domslosa. Antigen komma de rike och egendomsagande att ta 
hort den allmdnna rostrettenj eller också komma de fattiga att
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med rostrettens hjalp skaffa sig andel i den samlade rike- 
domen".*1 Og likevel forble rikdommene nærmest intakte mens 
sosialdemokratene var ved makten i Østerrike, Belgia, Dan
mark, Finland, Frankrike, Tyskland, England, Norge og Sverige, 
og privateiendom til produksjonsmidlene ble såvisst ikke for
styrret .

Et antall grunner kan anføres. Man skal ikke se bort fra at 
selve prosjektet “ekspropriering av ekspropriatørene" preges 
av en teoretisk tvetydighet. En vanskelighet lå i det tvety
dige forholdet mellom "sosialisering" - å overlate bedriftene 
til de ansatte - og "nasjonalisering" - generell statskontroll 
med bedriftene. På den ene side, som Korsch,92 Wigforss93 og 
andre påpekte, ville ikke de umiddelbare produsenters direkte 
kontroll med de enkelte bedrifter fjerne antagonismen mellom 
produsenter og konsumenter (dvs. arbeiderne i andre bedrifter). 
På den annen side ville overføring til sentralisert statskon
troll føre til en ren utskiftning av privat autoritet med re
gjeringens byråkratiske autoritet, og Sovjet sto her som et 
hovedsakelig negativt eksempel. Tendensen til embedsstyring 
(Gestionnaire) var dominerende i Tyskland, der prinsippet sågar 
ble innlemmet i Konstitusjonen, og i Sverige. nPlanisten- 
tendensen fikk sitt viktigste uttrykk i Belgia og Frankrike 
under Henri de Mans innflytelse. En veritabel bølge av kon- 
stitusjonsnedskrivninger fulgte i kjølvannet av 1. Verdenskrig: 
Otto Bauer i Østerrike (1919), Karl Kautsky i Tyskland (1925), 
G.D.H. Cole i England (1919), Henri de Man i Belgia - alle var 
snare med å anvise metoder for å kombinere total samfunnsmessig 
rasjonalitet med de umiddelbare produsenters kontroll over sine 
egne aktiviteter.

Men denne bølge av teoretisk aktivitet kom heller forsinket i 
forhold til den praktiske politikkens behov. Faktum var - det 
innrømmer sosialdemokratiske politikere også nå og da - at de 
ikke visste hvordan de skulle gå fram for å realisere sitt 
program. Valget av de industrier som skulle nasjonaliseres, 
finansieringsmetoder, ledelsesteknikker og gjensidige forhold 
mellom sektorer sto fram som tekniske problemer som sosial
demokratene var helt uforberedt på. Derfor dannet de studie- 
kommisjoner og ventet.

Årsaken til den sosialdemokratiske treghet stakk imidlertid 
adskillig dypere enn til tvetydigheten i deres planer. Sosia
listene vant aldri nok stemmer til å sikre parlamentsflertall. 
Dermed ble det aldri i stand til å gi noen lover uten støtte, 
eller i de minste samtykke, fra andre partier. Til sin store 
overraskelse ble sosialistpartier i flere land invitert til å 
overta regjeringsmakten for å danne mindretallsregjeringer,
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eller til å gå inn i regjeringer som ledd i flerparti-koali- 
sjoner. Spørsmålet om hva en mindretallsregjering kunne gjøre 
innebar følgende valg: enten kunne partiet arbeide for sine 
sosialistiske målsetninger og umiddelbart bli nedstemt, eller 
det kunne oppføre seg som ethvert annet parti: administrere 
systemet og bare innføre de få reformene det var mulig å oppnå 
parlamentarisk flertall for.

Hver strategi ble vurdert i tråd med sine langtidsvirkninger. 
Talsmennene for maksimalistiske strategier argumenterte med 
at partiet kunne belære velgerne om sitt sosialistiske program 
og belyse de borgerlige partienes reaksjonære karakter. Folk 
ville da senere stemme partiet fram til en flertallsposisjon 
med mandat til å gjennomføre sosialistisk forandring. Bare i 
Norge ble denne strategien fulgt; regjeringen styrte i tre 
dager i 1928, og partiet kom tilbake med regjeringsmakten først 
7 år senere etter å ha moderert sine sosialistiske målsetninger.

Talsmennene for minimums-programmet hevdet at partiets vik
tigste oppgave var å vise at de var "i stand til å regjere".
"Vi overtar ikke regjeringsmakten for å forberede oss på neste 
valg" sa MacDonald i 1924, "vi overtar den for å gjøre et ar
beid".94 Denne forventning grunnet seg i troen på at reformer 
var irreversible og kumulative. Som Lyman har sagt, "gradua- 
listene forestilte seg at sosialismen kunne oppnås i rater, 
der hver rate ble akseptert av de konservative uten særlig mer 
motstand enn hva Labour-opposisjonen selv øvet mot en konserva
tiv regjering. Hver reform ville så avleire seg, leve videre 
uberørt av perioder med Tory-regjering, for så å fungere som 
fundament hvorpå neste Labour-regjering kunne fortsette opp
byggingen av det sosialistiske commonwealth."95 Partiet fikk 
regjeringsmakten, innførte bare parlamentarisk realiserbare 
reformer og gikk av for så å komme tilbake neste gang velgerne 
ga dem mandat. "Vi håper å fortsette å inneha regjeringsmakten 
så lenge, og bare så lenge, som det er nødvendig for å gjøre 
et godt stykke arbeid. Dette kan fjerne hindringer som ville 
ha skapt problemer for framtidige regjeringer, fordi det er 
problemer som bare vi vet hvordan man skal takle", dette var 
ifølge MacDonald Labours intensjon'i 1924.96 Blum innførte 
således et skille mellom "maktutøvelse" og "makt-erobring": 
som mindretall kunne sosialistene bare "utøve" makten, men 
måten de utøvet den på skulle etter hvert lede over i makt
erobring.

Hvis sosialsitene ikke kunne arbeide for et umiddelbart nasjo
naliser ingsprogram, hva kunne de så gjøre i mellomtiden? De 
kunne, slik de da også gjorde, gå inn for ad hoc-tiltak egnet 
til å forbedre arbeidernes betingelse.r: utvikle bolig-program-
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mer, innføre arbeidsløshetstrygder, innføre minstelønns-lover, 
skatter på arv og inntekt, pensjonsordninger for eldre. Slike 
tiltak var, selv om de favoriserte arbeiderne, verken politisk 
umulige eller økonomisk sjokkerende - de videreførte reform- 
tradisjonen som gjerne forbindes med Bismarck, Disraeli og Gio- 
litti. Tiltakene forandret verken økonomiens struktur eller 
de politiske styrkeforhold.

Faktum var at fram til 1930 hadde sosialdemokratene ingen form 
for egen økonomisk politikk. Venstresidens økonomiske teori 
var en teori som kritiserte kapitalismen, framholdt sosialis
mens overlegenhet og endte i et program for nasjonalisering av 
produksjonsmidlene. Med en gang dette programmet ble tilside
satt - selv om det ikke ble forkastet - var det lite sosialis
tisk økonomisk politikk tilbake.98 Sosialistene oppførte seg 
som alle andre partier: de gjennomførte visse lette begunsti
gelser av sine egne velgere, men var ellers fulle av respekt 
for de gyldne prinsipper om balansert budsjett, deflasjonær 
anti-krise-politikk, gullstandard, osv. Om Blum ble det sagt 
at han "ikke var i stand til å anvise noe mellomtrinn mellom 
ren doktrinær sosialisme og de kapitalistiske markedskreftenes 
frie spill".99 Det ser ikke ut til at andre kunne det heller.

Først som en reaksjon på den store depresjonen dukket det opp 
et alternativ til nasjonalisering. I Sverige, Norge, og i noe 
mindre grad Frankrike, reagerte sosialistiske regjeringer på 
arbeidsløsheten med visse anti-sykliske tiltak uten feste i den 
tradisjonelle økonomiske ortodoksi. Det er omdiskutert hvor
vidt den svenske politikken ble utviklet på egen hånd, fra Marx 
via Wicksell, eller om den var en tilegnelse av allerede sir
kulerende tankegods fra Keynes.1QQ Faktum er ihvertfall at 
sosialdemokrater hos Keynes (særlig etter at General Theory 
utkom i 1936), fant noe de sårt trengte: en egen politikk for 
administrasjon av kapitalistiske økonomier. Den keynesianske 
revolusjon - og det var det den var - ga sosialdemokratene mål
setning og legitimasjon av deres regjeringsposisjon og forand
ret samtidig ideologiske sdgnifikans av arbeiderorientert omfor
delingspolitikk.

Fra å ha vært de økonomiske konjunkturenes passive offer, ble 
staten så og si over natten forvandlet til en institusjon som 
skulle regulere krisene og derved sikre full sysselsetting. Da 
Gustav Møller, arbeidsløshetsprogrammets arkitekt, skulle be
skrive den svenske regjeringens politikk i 1932, la han vekt 
på at tidligere arbeidsløshets-støtte bare hadde vært "et sys
tem som skulle sikre det aller nødvendigste for den arbeids
løse, slik støtte hadde ikke til hensikt å motvirke depresjo- 
nen(...). Det sies ofte at økonomiske konjunkturer følger
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naturlover og at statlige inngrep i disse som oftest er me
ningsløst og økonomisk sett faktisk farlige på lang sikt". 101 
Både Møller og Wigforss102 har beskrevet hvordan de svenske 
sosialdemokratene oppdaget at arbeidsløshet kunne reduseres 
og økonomien vekkes til live igjen med statlig antisyklisk 
politikk. Staten tillot altså underskudd for å finansiere 
produktive offentlige arbeider i nedgangsfasen for derpå å be
tale gjelda tilbake i oppgangsperioder. Samfunnet er ikke 
hjelpeløst overfor det kapitalistiske markedets luner, økonomien 
kan kontrolleres, og borgernes velferd kan kontinuerlig for- 
økes gjennom statens aktive inngrep: dette var sosialdemokra
tenes nye oppdagelse.

Men det var ikke alt: Keynesianismen var ikke bare en teori 
som rettferdiggjorde sosialistisk regjeringsdeltakelse. Det 
var for sosialdemokratiet enda mer fordelaktig at den som teori 
plutselig også ga arbeidernes interesser universalistisk status 
Tidligere ble alle krav om øket konsum ansett som uforenlig med 
nasjonale interesser: høyere lønninger betød lavere profitt og 
således redusert mulighet for investering og framtidig utvik
ling. Etter dette syn kunne kriser bare overvinnes ved å kutte 
ned på produksjonskostnadene, dvs. lønningene. I 1929 var 
dette fortsatt det herskende synspunkt innen Labour. I den 
keynesianske teoriens logikk var det helt motsatt: høyere løn
ninger betød økt aggregert etterspørsel, særlig hvis lønns- 
fondet sprang ut av økt sysselsetting og ikke voksende lønns- 
rate (den steg ikke i Sverige før 1936). Økende aggregert 
etterspørsel medførte sterkere forventninger om profitt, økning 
av investeringene og således økonomisk stimulans. Lønnsøknin- 
genes betydning var diamentralt forandret: før hadde de hatt 
stemplet som en hemsko for nasjonal økonomisk utvikling, nå 
var de blitt en stimulus for samme utvikling. Det korporati- 
vistiske forsvar for arbeidernes interesser (som sosialdemo
kratene hadde gått inn for allerede i 20-åra) og den masse- 
orienterte valg-strategien ble nå ideologisk rettferdiggjort 
takket være en teknisk økonomisk teori.

På basis av den keynesianske revolusjon etablerte sosialdemo
kratene raskt den rene "velferdsstats"-ideologi.103 Sosial
demokratenes rolle ble nå kontrollen av markedskreftenes frie 
spill. I praksis ble nasjonaliseringsprosjektet herved oppgitt 
Den vellykkede anvendelsen av Keynesianske styringsmidler ble 
tolket som et bevis på at nasjonalisering - som hadde vist seg 
full av problemer og usikkerheter - ikke bare var umulig å opp
nå ad parlamentarisk vei, det var simpelthen unødvendig. Key
nes selv skrev: "Det er ikke viktig for staten å overta eien
dommen til produksjonsinstrumentene. Alt staten trenger å 
gjøre er å bestemme den samlede mengde av ressurser som går
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til utvidelse av produksjonsinstrumentene samt den grunnleg
gende rate for belønning til eierne av dem.”104 Wigforss på
pekte at statseie av bestemte industrier bare ville resultere 
i at den sosialistiske regjeringen ble tvunget til å agere som 
et kapitalistisk selskap, underkastet "markedets kaos". Via 
indirekte kontroll derimot, kunne staten rasjonalisere økono
mien som helhet og styre den i retning av generell velferd.105

Det nye perspektivets teoretiske basis lå i skillet mellom 
eiendomsbegrepet tolket som rett til å lede produksjonen og 
eiendom tolket som juridisk besittelse. Allerede Bernstein 
fastslo at "sosialiseringens avgjørende poeng er at vi setter 
produksjon pg økonomisk il Lv under kontroll av den allmenne vel" 106 
Uten å eie i juridisk forstand kunne staten nå oppnå alle de 
sosialistiske målsetningene ved å påvirke den private indust
rien til å forholde seg i tråd med allmenninteressen. "Det 
springende punkt i nasjonaliseringen", skrev de Man i 1934,
"er i mindre grad overføringen av eiendom enn overføringen av 
herredømme..."107 Hvis staten bare regulerer den private in
dustrien når det er nødvendig og setter tilside virkningene av 
markedskreftenes frie spill, så er direkte eiendom både unød
vendig og lite anbefalelsesverdig: Dette ble sosialdemokratiets 
motto i forlengelsen av den keynesianske revolusjon.

Kort sagt: som mindretalls-regjeringer var sosialdemokratiet 
ute av stand til å følge opp et sosialt program, men midt på 
30-tallet fant de fram til en distinkt økonomisk politikk som 
rettferdiggjorde dets regjeringsposisjon, anviste en rekke 
mellomliggende reformer som med hell kunne realiseres innenfor 
kapitalismens grenser, og som representerte en velegnet platt
form for valg-agitasjon i de fleste land. Sosialdemokratiet 
hadde vært fanget i 20-tallets "alt-eller-ingenting"-posisjon, 
men hadde nå oppdaget en ny vei til reformer: nasjonaliserings- 
prosjektet ble forkastet til fordel for bred velferdsutvikling.

REFORMISMENS SAMMENBRUDD

Selv om man forkastet nasjonalisering av produksjonsmidlene, så 
betød ikke dette at staten aldri ville engasjere seg i økonomisk 
aktivitet igjen. I Vest-Europa i dag produseres mellom 5 og 
20% av bruttoproduktet av selskaper som på en eller annen måte 
er statseid. ~8 Linjene denne "offentlige sektor" har utviklet 
seg etter er for mangfoldige til at de kan oppsummeres her. I 
Italia og Spania er den offentlige sektor alt en arv fra fascis
men, i Østerrike består den hovedsakelig av konfiskerte tyske 
eiendommer, i England og Frankrike fulgte det en bølge av na- 
sjonaliseringer i kjølvannet av den 2. verdenskrig. Typisk 
nok begrenser statsdriften seg til kreditt-institusjoner,
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kull, jern, og stål, energi-produksjon og distribusjon, transport 
og kommunikasjon. Utenfor disse sektorene er det bare konkurs- 
truede bedrifter, som - hvis deres konkurs ville være et alvor
lig anslag mot sysselsettingen - faller på statens hender. Det 
er meget sjeldent at staten engasjerer seg i produksjon og salg 
av sluttprodukter, bilindustrien synes være eneste unntak. Sta
ten engasjerer seg i de økonomiske aktiviteter som er nødvendige 
for økonomien som helhet og selger sine produkter og tjenester 
hovedsakelig til private firma. Staten konkurrerer ikke med 
den private kapitalen, men tilveiebringer de betingelser som er 
nødvendig for at økonomien som helhet skal fungere profitabelt.

Delingen mellom stat og marked er i den senere tid kanonisert 
i den såkalte "felles-gode stats-teorien" ("public goods theory 
of the state").109 Teorien antar at det kapitalistiske marked 
er den naturlige form for økonomisk aktivitet. Markedets ek
sistens og dets lover tas som gitt. Statens rolle antas begren
set til å sikre såkalte "offentlige goder": slike goder er 
udelelige og kan brukes av alle dersom de skal brukes av noen 
i det hele tatt. Det er rimelig at staten bygger offentlige 
veier og trener opp arbeidsstyrken; rasjonelle private bedrifter 
vil ikke tilby slike goder siden de ikke kan nekte folk flest 
å bruke veier eller å selge sine nyervervede kvalifikasjoner 
til konkurrenter. Statens rolle antas begrenset til de aktivi
teter som er uprofitable for private entreprenører, men likevel 
nødvendige for at økonomien som helhet skal fungere.

De sosialdemokratisk konstruerte kapitalistiske systemer ble 
seende slik ut: (1) staten tar seg av de aktiviteter som er u- 
profitable for private selskaper, men nødvendige for økonomien 
som helhet, (2) staten regulerer den private sektors gang (sær
lig gjennom anti-syklisk politikk) og (3) staten står for vel- 
ferds-tiltak som demper de fordelingsmessige utslag av marke
dets funksjon.

Statens reguleringsaktivitet bygger på troen om at private ka
pitalister kan inspireres til å allokere ressursene slik bor
gerne ved valgurnene ønsker det. Tanken er at ressursene i et 
kapitalistisk demokrati allokeres ved to mekanismer: "markedet"^ 
der beslutningstakernes preferanser veies proporsjonalt med 
ressursene de kontrollerer, og staten^ der preferansenes vekt 
er rettferdig fordelt på personer qua borgere. Kjernen i dagens 
sosialdemokrati er overbevisningen om at markedet kan rettes inn 
mot de allokeringer (av ethvert offentlig eller privat gode) 
borgerne foretrekker, og at det gjennom gradvis rasjonalisering 
av økonomien er mulig å forvandle kapitalister til private funk
sjonærer i det offentliges tjeneste, uten å endre privateiendom
mens juridiske status.
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I det øyeblikk sosialdemokratiet har forpliktet seg til å kon
servere privateiendommen til produksjonsmidlene, til å sikre 
effektivitet og til å dempe fordelingsmessige utslag, har so
sialdemokratiet opphørt å være en reformistisk bevegelse.110 
Reformismen betød alltid gradvist framskritt mot strukturelle 
forandringer; tradisjonelt ble reformismen begrunnet med troen 
på at reformer er kumulative, at de utgjør trinn som leder i 
en bestemt retning. Men den politikk sosialdemokratene slår 
over i med "keynesianismen" tillater ved selve sin logikk ikke 
lenger kumulering av reformer.

Forkastelsen av reformismen er en direkte konsekvens av de re
former som er oppnådd. Siden staten nesten utelukkende er en
gasjert i aktiviteter som er uprofitable fra privat synspunkt, 
mister den de finansielle ressurser som er nødvendig for å 
fortsette nasjonaliseringsprosessen. Nasjonaliseringen av 
underskudds-sektorer undergraver sosialdemokratenes kapasitet 
til gradvis utvidelse av det offentlige område. Samtidig som 
de har styrket markedet er sosialdemokratene fortsatt forplik
tet til å dempe de fordelingsmessige konsekvensene av dets 
funksjonsmåte. Når en borgerlig regjering kommer til makten, 
behøver den ikke engang "oppheve" velferdsstaten. Det er til
strekkelig at markedets virkemåte overlates til seg selv over 
et visst tidsrom: da øker ulikhetene igjen, arbeidsløsheten 
fluktuerer sterkere, endringer i etterspørselen etter arbeid 
utsetter nye grupper for trusselen om utarming, etc. Som Mar
tin har påpekt med henvisning til England: "Velferdsstatens 
"full sysselsetting"-profil viste seg mindre varig enn hva 
Croslands analyse skulle tilsi. Grunnen til det var imidlertid 
ikke at de konservative regjeringene mellom 1951 og 1964 for
søkte å knuse den (...). Det eneste de behøvde gjøre for å 
underminere den fulle sysselsettingens velferdsstat var ganske 
enkelt å la være å gjøre noe for å motvirke disse prosessene*.1111 
Neddemping blir ikke nødvendigvis til forandring: snarere, uten 
forandring blir nødvendigheten av å dempe og lindre stadig mer 
altomfattende. Sosialdemokratene finner seg selv i samme situa
sjon som Marx tilskrev Louis Bonaparte: deres politikk blir 
motsigelsesfull fordi de på samme tid tvinges til å styrke 
kapitalens produktive kraft og å motvirke dens virkninger.

Det avsluttende resultat av denne orientering er at sosialdemo
kratene ansikt til ansikt med dagens internasjonale økonomiske 
krise igjen står uten et klart, eget økonomisk-politisk alter
nativ. Når de sitter med regjeringsmakten,tvinges de til å 
oppføre seg som ethvert annet parti: de går inn for deflasjo- 
nære, kostnads-senkende tiltak for å sikre privat profitabili- 
tet og investeringskapasitet. Det er ikke forbausende at ut
spillene for å øke demokratiet på bedriftsplan - sosialdemokra
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tenes siste nye gjenoppdagelse112 - er et ekko fra 1920-åras 
bevegelse, en tidligere periode der Venstresiden manglet en
hver egen makro-økonomisk ansats.

KLASSEKOMPROMISSETS ØKONOMISKE BASIS

Med en gang sosialdemokratene dannet regjeringer etter 1. ver
denskrig, oppdaget de at deres befatning med rettferdighet ikke 
var umiddelbart forenlig med målsetningen om øket produktivitet.
I WigforssT ord: nselv om sosialdemokratiet arbeider for en jev
nere og mer rettferdig fordeling av eiendom og inntekt, kan det 
aldri glemme at man må produsere før man har noe å fordele.”113 
Restrukturering og utvidelse av den industrielle produktive ka
pasitet skulle raskt bli dominerende i de første diskusjonene 
om sosialisering av industrien i Tyskland og Sverige.114 Det 
var selvsagt ingen lik fordeling av fattigdom sosialistene lovet 
folk, og for å skape gode tider, måtte sosialdemokratene konsen
trere seg om produktivitetsøkningen.

Men uten nasjonalisering av produksjonsmidlene forblir profita- 
bilitet innenfor private foretak den avgjørende betingelse for 
produktivitetsøkning. Så lenge akkumulasjonsprosessen er privat, 
er hele samfunnet avhengig av å opprettholde den private profitt 
og av hvordan kapitalistene plasserer denne profitten. Effekti
viteten i sosialdemokratenes økonomiske reguleringspolitikk og 
sosiale neddempnings-politikk avhenger av de private sektorers 
profitabilitet og kapitalistenes vilje til å samarbeide. So
sialdemokratenes muligheter for å regulere økonomien avhenger 
av kapitalens profitter. Denne strukturelle barriere kan ikke 
brytes ned: grensene for enhver politikk er at investering og 
således profitt må beskyttes på lang sikt.

Sosialdemokratenes fatale kompromiss med den private kapitalen 
uttrykker derfor selve strukturen i det kapitalistiske samfun
net. Med en gang privateiendommen til produksjonsmidlene ble 
opprettholdt intakt, ble det i lønnstakernes interesse at kapi
talistene tilegner seg profitten. Som Forbundskansler Schmidt 
har sagt: ”Bedriftenes profitt i dag er morgendagens investe
ringer og morgendagens investeringer er sysselsettingen i over
morgen x\Le Monde, 16. juli, 1976). Denne forventning - at da
gens profitter vil forvandle seg til framtidige forbedringer av 
lønnstakernes materielle forhold - ble fundamentet i den sosial
demokratiske anerkjennelse av kapitalismen.115 Sosialdemokra
tiene anerkjente kapitalistenes rett til å holde tilbake en 
del av det samfunnsmessige produktet fordi man forventet at de 
profitter kapitalen tilegner seg ville bli spart, investert, 
forvandlet til produktiv kapasitet, og delvis distribuert til 
andre gruppers fordel. Sosialdemokratene beskytter profittene
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mot massenes uregulerte krav: radikal fordelingspolitikk er 
egentlig ikke i lønnstakernes interesse.

Dette er grunnen til at sosialdemokratene avskriver oppløsnin
gen av privateiendom til produksjonsmidlene for i stedet å gå 
inn for samarbeid med kapitalistene om øket produktivitet og 
refordeling av vekstens resultater. Dette er grunnen til at 
sosialdemokrater ikke bare forsøker å reprodusere kapitalismen, 
men også kjemper for å forbedre den, sågar mot kapitalistenes 
interesse. Nasjonalisering av produksjonsmidlene viste seg 
lite gunstig som valg-sak; radikal fordelingspolitikk resul
terer i økonomiske kriser som ikke er i lønnstakernes interesse, 
og den allmenne velstand kan bare økes dersom kapitalistene 
møtes med samarbeidsvilje og lønnstakerne kontinuerlig disipli
neres til å vente.

KRISE OG ARBEIDERREGJERING

Sosialdemokratene kommer aldri til å føre de europeiske samfunn 
over i sosialismen. Sågar hvis arbeiderne faktisk foretrakk so
sialismen, ville endringsprosessen føre til krise før man rekker 
å organisere sosialismen. For å nå høyere fjelltopper må man 
krysse en dal, og denne ferd vil ikke kunne gjennomføres under 
demokratiske forhold.

Anta at sosialdemokratene vinner valg og forsøker å bruke sin 
posisjon for å oppnå en demokratisk overgang til sosialismen. 
Siden det kapitalistiske samfunnets sosiale struktur er gitt, 
vil en slik valgseier bare være mulig hvis man kan oppnå støtte 
fra diverse grupper: industriarbeidere, funksjonærer, småborger
skap, bønder, husmødre, pensjonister, og/eller studenter. Fra 
de forskjellige gruppene skapes det et press for en betraktelig 
forbedring av de materielle forhold. Lønninger, særlig minste
lønn (de 1vitale1 lønningene: sueldo vital i Chile, SMIC i 
Frankrike) må økes. Arbeidsløsheten må reduseres. Overføringer, 
særlig familie-subsidier må heves. Kreditt til små bedrifter og 
gårdsbruk må gjøres billigere og tilgjengelig med større risiko. 
Disse krav kan finansieres av (1) en refordeling av personlige 
inntekter (både gjennom direkte skattlegging og en reduksjon av 
lønnsforskjeller), (2) øket utnyttelse av latent kapasitet, (3) 
bruk av utenlandske reserver eller lån, og/eller (4) reduksjon 
av profittraten.11® Summen av de første tre kildene vil ikke 
være nok til å tilfredsstille kravene. Refordeling av topp- 
inntektene har ikke særlig stor kvantitativ virkning, og man kan 
ikke gripe for langt ned uten å true valgstøtten fra lønnede 
funksjonærer.
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Tvunget til å betale høyere lønninger, og til å holde syssel
settingen over det effektive nivå, kan kapitalister bare rea
gere ved å øke prisene på lønnsvarer. Inflasjonen oljes også 
av problemer med betalingsbalansen som følge av nødvendigheten 
av å importere lønnsgoder og av spekulativt press. Derfor vil 
enten en inflasjonær dynamikk blir satt i bevegelse, eller, 
hvis man praktiserer priskontroll, het vil oppstå knapphet, 
det vil utvikle seg et svart marked osv. Etter hvert vil de 
nominelle lønnsøkninger undergraves, slik de ble i Frankrike 
i 1936,117 i Chile og i Portugal.

Under normale omstendigheter kan man vente at økningen i agg- 
regert etterspørsel stimulerer investering og sysselsetting. 
Fordelingspolitiske tiltak (selv om de innebefatter deknings- 
løse emisjoner) rettferdiggjøres vanligvis ikke bare ved appel
ler til rettferdighet, men også til effektivitet. Idet de 
lavere inntektene øker, øker også etterpørselen etter lønns
goder. Utnyttelsen av latent kapasitet og utenlandske reserver 
sees som en demper som beskytter prisene fra øket etterspørsel i 
den korte perioden før investeringene tar seg opp igjen. Vi 
kan således vente oss reinvestering av profitt: økonomien sti
muleres til å utvikle seg raskere. Slik var f.eks. Vuskovic- 
programmet i Chile - fornuftig under normale forhold.

Men et slikt program kan imidlertid ikke bli vellykket når 
økonomiske krav vokser spontant og når de går sammen med struk
turelle endringer. Under slike forhold får lønnskrav lett en 
konfiskatorisk overtone, og kapitalistene venter at regjeringen 
vil støtte opp om, eller i det minste ikke dempe, slike krav. 
Statlige nasjonliseringstiltak, fordeling av jord, monopoli
sering av kreditt og utenrikshandel truer selve den private 
profitten. Under slike forhold vil rasjonelle kapitalister 
ikke investere. En overgang til sosialismen må derfor ende i 
en økonomisk krise. Investeringene faller drastisk, prisene 
øker, nominallønnsøkninger undergraves, snart faller output, 
etterspørselen svekkes og arbeidsløshet melder seg igjen som 
et hovedproblem. Det var altså et umulig program Allende la 
opp til da han sa at f,min regjering anvender en politisk modell 
for overgang til sosialismen som krever at den sosio-økonomiske 
revolusjonen finner sted samtidig med en ubrutt økonomisk eks
pansjon."118 Det er altså umulig å tenke seg virkeliggjørel
sen av Blums tanke om "at en bedre fordeling (...) ville styrke 
produksjonen samtidig som det ville tilfredsstille refferdig- 
heten."118 Det er umulig å sette i gang en overgang til sosia
lismen som begynner med en "substansiell økning av lønn og sub
sidier."120
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Stilt overfor en økonomisk krise, truet av utsiktene til tap 
av velger-oppslutning, bekymret over mulighetene for en fas
cistisk kontrarevolusjon, forkaster sosialdemokratene overgangs 
prosjektet. I det minste venter de på bedre tider. De har mot 
til å forklare for arbeiderklassen at det er bedre å bli utbyt
tet enn å provosere fram en situasjon som kunne komme til å bli 
rettet mot dem selv. De nekter å satse på en skjerping av kri
sen. De tilbyr kompromisset: de fastholder og forsvarer det. 
Bare et spørsmål står tilbake: kan man flykte fra det alterna
tiv som Olof Palme har definert for venstresiden: "Enten en 
tilbakegang til Stalin og Lenin, eller veien som slutter seg 
til sosialdemokratiets tradisjon"?121

Oversatt av Lars Mjøset
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