Ottar Brox
HAR SOSIALDEMOKRATIET EN
SJANSE?
Utdrag fra en oppfordring om å ta vare på Norge*

Flyktige og varige konsekvenser av høyrebølgen

Det er lett å la seg lure av det tilsynelatende flyktige og forbi
gående ved folks meninger. Vi vet at konjunkturer endrer seg:
Etter rødt kommer grønt, og så blir plutselig motefargen blått.
Særlig ser vi det hos ungdom, som har færrest materielle bindinger på hva det er noen vits i å mene. Mange bra og venstre
orienterte folk trøster seg under Høyrebølgen med at "det går
nok over. Vår tid kommer nok igjen."
Dette er en farlig illusjon: Delvis dreier slike endringer seg om
partienes tilpasning til nye og permanente forhold. Et parti kan
f.eks. komme på offensiven ved å endre sin politikk, tilpasse seg
til en opinionsbølge. Om f.eks. DNA løper om kapp med Høyre
etter fantomet "frihet", kan det sosialdemokratiske systemet
endres og nedbrytes raskt og drastisk, selv om DNA holder på
eller øker sin andel av stemmene. Men først og fremst kan Høy
res makt over sjelene under en i og for seg flyktig liberalistisk
opinionsbølge konverteres til endrede spilleregler, som igjen over
litt tid fører til et nytt materielt, tregt mønster ("et slags Ame
rika"), som gjør visse former for politikk illusorisk.
Det er dette som er Høyrebølgens skjebnesvangre dynamikk:
1. Høyre organiserer misnøyen med svakheter i de sosialdemo
kratiske institusjonene til en overfladisk og i og for seg rever
sibel opinionsbølge.
2. Dette skaper såpass stor oppslutning at Høyre kommer i posi
sjon til å starte nedbygginga av det sosialdemokratiske byggver-
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ket, gjennom nedlegging eller "innkapsling" av institusjonene og
nye regler for spillet om de goder som sirkulerer i samfunnet.
3. Dette øker tallet på de som har materielle interesser i Høyres
reformer. Samtidig pulveriseres det materielle grunnlaget som
kanaliserer og samordner interessene til de som har størst fordel
av det sosialdemokratiske systemet. Dette gjør Høyrebølgen irreversibel.
4. Vi kan meget raskt være over i situasjonen der flertallet ser
sine interesser best tjent med Høyre-samfunnet. Det betyr at
Norge blir en slags Bærum, sosialt og politisk sett. De som kunne
ha interesser i det institusjonelle systemet som er under avvik
ling, vil være i mindretall.
Ingenting er så velegnet til å demonstrere denne dynamikken som
tilstivninga, endringene og forfallet i det sosialdemokratiske
boligsystemet, og derfor er det fristende å stadig illustrere denne
argumentasjon med boligeksempler: Før valget i 1985 kjørte Høyre
en stor annonseserie der folk som hadde bestemt seg for å stem
me på Høyre, fortalte hvorfor. Eva hadde også bestemt seg:
"Jeg bodde i et borettslag, og tidligere fikk vi ikke lov til
å oppløse borettslaget for å bli selveiere. Det har Høyre
greid å få endret på, slik at jeg nå eier min egen leilighet.
Det er noe spesielt ved å eie sin egen bolig! Det betyr i
hvert fall mye for meg. Praktisk er det også hvis jeg skal
flytte. Da bestemmer jeg selv hvem jeg vil selge til."
Jeg vet ingenting om Eva og den boligen det gjelder, men jeg
tviler ikke på at det er slike følelsesmessige og praktiske grunner
for hennes takknemlighet overfor Høyre. Hadde hun vært like
materialistisk innstilt som vi andre, ville hun kanskje også være
glad over å ha fått veksle inn sin borett i et eiendomsobjekt til
flere hundre tusen kroner.
Denne annonsen sier mye om hva som har skapt Høyrebølgen, og
hva som gjør den så sterk og varig. Men den stiller også noen
viktige spørsmålstegn ved den måten vårt politiske system funge
rer på. Vi vil jo gjerne tro det som står i skolebøkene: At ten
denser til feilutvikling korrigeres gjennom at en del av velgerne
bytter parti, slik at nye krefter får sjansen til å styre, og de
gamle må skjerpe og fornye seg. I en slik politisk idéverden kan
velgerne alltid ombestemme seg. Liker vi ikke den nye politikken
når vi har prøvd den en stund, kan vi velge den gamle tilbake. I
annonsen om hvorfor Eva har bestemt seg viser Høyre oss at det
politiske markedet ikke fungerer som en forbrukervennlig butikk,
der en kan bytte varene om en ikke er tilfreds. På valgdagen kan
181

vi kvitte oss med en regjering, men vi kan ikke kvitte oss med
de materielle konsekvensene av denne regjeringens virksomhet.
I dette forløpet kan vi skille ut alle faser i sosialdemokratiets
historie: Pionerene reiser et imponerende byggverk, men vedlike
holdet av dette byggverket skjer noe tilfeldig, og særlig blir det
skjebnesvangert at brukerne etter hvert får en følelse av at
OBOS-byråkratiet tar dem for gitt. De kommer altså ikke til å
oppfatte seg som priviligerte i forhold til de som leier hus av
gårdeiere, men som underpriviligerte i forhold til de som eier sine
småhus eller selveierleiligheter. - Samtidig utvikler det seg et
altfor stort sprik mellom leilighetenes markedsverdi og pristaksten
ved overdragelse av boretter, samtidig som fordelene ved å låne
penger og kjøpe eller bygge hus stadig stiger.
Annonsen viser oss ikke bare Høyres profesjonelle utnyttelse av
sosialdemokratiets feil, det vi har kalt retorikerens organisering
av folks hverdagserfaringer. Den viser også de varige og selvforsterkende virkningene av den opinionsbølgen som partiet greier å
skape. De fem årene i maktposisjon gir Høyre høve til å endre
spillereglene. Partiet kommer i posisjon til å gi håndfaste, for
ikke å si verdifaste, fordeler til sine proselytter. Det er slike
forhold som gjør at de også kan tale om en materiell høyrebølge:
Varige endringer i selve den måten samfunnet er bygd opp på, og
som lar seg gjøre om ved at velgerne begynner å bruke andre
stemmesedler.
Markedet ville aldri ha klart å skaffe Eva (om hun hadde de
ressurser som de fleste OBOS-medlemmer hadde ved innflytting)
den boligen som Høyre nå har gitt henne til odel og eie. Med et
bilde kan vi si at Høyre skaffer seg oppslutning ved å drive
billigsalg på deler av det sosialdemokratiet har bygd opp, og som
Høyre er kommet i posisjon til å disponere over.
Det som foregår, er at Høyre realiserer slakteverdien av det
sosialdemokratiske systemet. Willoch og Presthus holder en stor
slagen grisefest for sine velgere. Eva får en del av slaktet, og
Høyre får hennes stemme. - Eva kommer nok ikke til å angre
seg, i hvert fall ikke av boligpolitiske grunner. Men om neste
generasjon skulle komme på den idéen at det kunne ha vært fint
å ha det gammeldagse boligsamvirket, så er det ingen vei tilbake.
Det lar seg ikke gjøre å sette sammen det sundlemmede slaktet
til en ny fungerende organisme. Høyres billigsalg er irreversibelt.
Det ville virkelig være utopi å tro at de som har fått kjøpt
delene til skrapverdi, skulle motiveres til å bidra til å sette dem
sammen igjen. Neste generasjon av boligsøkende uten penger i
banken vil være en oppsplittet, uorganisert minoritet i forhold til
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en massiv selveiermajoritet med klare og ensrettete interesser i
status quo, noe de fleste partiene vil innrette seg etter.
Det er nok gode grunner til å oppfatte det som skjer i bolig
sektoren som et godt bilde på hva Høyrebølgen innebærer på en
rekke samfunnsområder. De likhetsskapende norske institusjonene
ødelegges systematisk, den ene etter den andre. De fleste av oss
vil gjerne ha en del av slakteverdien. Men spørsmålet er om vi
vil ha et samfunn med amerikanske forhold mellom samfunnsklas
sene og uten den grunnleggende enighet om det meste, som vi
etter hvert er kommet til å ta for gitt?
Kommer det en blåmandag etter den store grisefesten?
Høyrepopulismen

Et studium av boligsektoren kan kanskje også være et inntak til
forståelsen av Carl I. Hagens appell til ungdommen,1 og særlig
til den delen av byungdommen som i utgangspunktet ikke har
noen interesser i markedsideologien, som ikke gjør raske klipp på
børsen, og som kanskje må bo hos foreldrene lenge etter at de er
blitt voksne.
Denne ungdommen hører til den delen av folket som må priorite
res i en sosialdemokratisk strategi, foran den ungdommen som har
alle sjanser, og særlig foran de som alt er etablert på bolig- og
arbeidsmarkedet. Det følger logisk av det forhold at sosialdemo
kratiet må gi mest til de som har minst, for å fortsette å for
tjene betegnelsen sosialdemokrati.
Av det som vi før har hørt om endringene på boligmarkedet, er
det ikke vanskelig å forstå hvordan ungdommen må komme ut:
Det politisk styrte, og stort sett statlig finansierte boligsystemet
skaffet foreldrene deres rimelige boliger, riktignok av spartansk
standard, og ofte etter en lengre periode i kø. Men dette syste
met ligger nå i ruiner, og de faste verdiene i det er fordelt
mellom de som tilfeldigvis er kommet seg innafor. Forløpet kan
fremstilles som et paradoks: Sosialdemokratiet skaffer arbeider
klassen borett. Høyre er pådriver i å få gjort flest mulig boretter
om til fast eiendom, og skaffer seg stor tilslutning gjennom
dette. Det betyr at de som alt er innafor på boligmarkedet,
trekker opp stigen etter seg, og ungdom i etableringsfasen blir
stående ute i kulden. Dette gjør dem ikke bare uinteressert i det
sosialdemokratiet som har sett seg nødt til å gi opp sine bolig
politiske mål, men til denne ideologiens motstander. For de
ressursene som gjennom Husbanken, den kommunale tomtepolitik183

ken, Husleieloven, byfornyelsen etc. fremdeles brukes for å redu
sere folks huskostnader, har den uetablerte ungdommen stort sett
ingen fordeler av. De stemmer kanskje i utgangspunktet på Carl
I. Hagen i protest, men kan naturligvis lett bli prinsipielle mot
standere av offentlige inngrep. Det er f.eks. lett å få dem til å
tro at med mindre skatt ville de ha kunnet skaffe seg bolig
gjennom markedet, om sosialistene bare kan hindres i å innføre
rentetak.
At denne typen Carl I. Hagen-velgere ville ha hatt langt lettere
for å løse sitt boligprogram under det gammeldagse boligsystemet,
om vi hadde klart å vedlikeholde det intakt, enn den har på 80årenes frie marked, må det være lett å bli enige om. Men det
flytter ikke Carl I. Hagens nye velgere over til venstresida, der
vi måtte mene at de egentlig hører til. Men kanskje kan lengre
tids erfaring med det harde og kalde markedssamfunnet lære dem
noe, i alle fall dersom et sosialdemokrati på offensiven, med nye
og tidsmessige, troverdige kollektive løsninger, var i stand til å
organisere disse erfaringene.
Mønsteret fra boligsektoren finner vi igjen på mange felter. Som
Husbanken er Studentenes Lånekasse i ferd med å bli en vanlig
bank. Den kan ikke lenger brukes til å finansiere en langvarig
utdannelse, slik den kunne for oss som nå er i 40-50 årene. Med
en svak overdrivelse kan en nesten si at de hederskronte sosial
demokratiske omfordelingsinstitusjonene ikke eksisterer for de
som nå blir voksne. Bortsett fra at slike institusjoner fremdeles
eksisterer som offentlige utgiftsposter, som upriviligert ungdom
gjennom skatten må være med å betale for, noe Carl I. Hagen
ikke unnlater å minne unge velgere på.
Til og med Folketrygden, som trass i sine svakheter fungerer for
syke, uføre og gamle i dag, er nå usikker som garanti for velferd
og velstand når de som i dag ikke har glede av Husbank og
Lånekasse, blir gamle og pleietrengende. De blir fortalt at de må
tegne private forsikringer, om de ikke vil bli fattige og hjelpeløse
i alderdommen. Som Lånekassen er Folketrygden blitt brukt til å
dekke for mange formål, med store og uforutsette konsekvenser
for budsjettene. Særlig må den etter hvert nesten fullstendige
opphevelsen av alle former for behovsprøving ha vært en sterk
påkjenning, også på den måten at det under høyrepopulismen er
vanskelig å forsvare overføringer til de som strengt tatt ikke
trenger det. At "sekstiåttere" fra det trygge, gamle borgerskap
fikk subsidierte studielån som gjorde det mulig å flytte hjemmefra
rommelige eneboliger i 20-års alderen, er det vanskelig å legiti
mere overfor de "åttisekserne" som kom for seint til å få være
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med på å dele kaka. For dem må Carl I. Hagens budskap falle
som regn på ørkensand.
Mønsteret gjentar seg i ekstrem form i bygdenæringene: Overføringsmilliardene går nesten bare til de alt etablerte. Nye rekrutter
får ikke lenger statlig investeringshjelp, noe forrige generasjon
fikk rikelig av, til negativ rente. På melkemarkedet trekker de
etablerte opp stigen etter seg, og rettighetene i fiskeressursene
er i ferd med å bli eiendomsrett for de som først har fått båtene
sine finansiert gjennom statlige ordninger. - Når store deler av
Bygde-Norge stagnerer i folketall, skyldes ikke dette mangel på
overføringer eller rettigheter for de etablerte, fordi de aller
fleste av dem ville få det langt dårligere ved å flytte, men den
totale mangel på hjelp til de som er i etableringsfasen. Det er
ikke vanskelig å tenke seg at det høyrepopulistiske opprøret, som
kom til uttrykk i valgresultatene fra Oslo’s gamle arbeiderstrøk,
meget lett kan spre seg til det som er igjen av bygdeungdommen,
som hittil i vår historie stort sett har vært en pålitelig støtte
til progressive bevegelser i vårt land.
Høyrepopulismen har sin grobunn i at sosialdemokratiet ikke har
klart å realisere sitt omfordelingsprogram for de som blir voksne
under Høyrebølgen. Carl I. Hagen profitterer med andre ord på at
Høyre har klart å ødelegge det sosialdemokratiske boligsystemet.
Men Høyre hadde selvfølgelig god hjelp av de som hadde latt
boligkooperasjonen "stivne", og kanskje belasta dem med for mye
samfunnsmessig ansvar, på bekostning av borettshaverne. (Som
stortingsrepresentant har nok denne forfatteren vært med på
dette. Venstreopposisjonen er ikke uten medansvar for at de
sosialdemokratiske omfordelingsinstitusjoner er blitt overbelastet.)
Men det virklig farlige med denne situasjon er at høyrepartiene
på denne måten skaper forutsetninger for hverandre, og sammen
fremmer det liberalistiske ødeleggelsesverket. Det hadde naturlig
vis vært lettere for de av oss som vil ta vare på Norge, om
Willochs arvinger og Carl I. Hagen bare hadde konkurrert om de
liberalistiske velgerne.
Høyrebølgen kan stanses

Markedsliberalismens framgang, og høyrepartienes sterke stilling i
folket på 1980-tallet, skyldes ikke at disse partiene har noen
spesielt attraktiv positiv visjon for det norske samfunnet. Det
Willoch vil selge oss, er ikke Høyre-samfunnet, men ikke-sosialismen. Dette kunne i gunstigste tilfelle oppfattes slik at Høyre bare
er ute etter å plukke bort feil og ufullkommenheter ved det
felles, i hovedsak sosialdemokratiske, samfunnet som har vokst
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fram i Norge gjennom de siste manns-aldrene. Det ville innebære
at Høyre, stilltiende og underforstått, godtok dette samfunnet,
slik at vi trykt kunne la dem få styre, og hjelpe til med å luke
bort ugras i institusjonsparken.
Men om vi ikke visste det før, så vet vi etter 5 år med Willoch
at dette er en farlig illusjon. Hele Høyres strategi bygger på
gratispassasjer-prinsippet: Det sosialdemokratiske systemet er en
forutsetning for Høyres politikk, men partiet vil ikke bruke fem
flate øre på å bidra til vedlikehold av det. Ole Gabriel Ueland
(den eldre), venstrehøvdingene fram til Gunnar Knudsen, Nygaårdsvold og Gerhardsen gjorde etter hvert hele folket til
deltakere i nasjonen. De la grunnlaget for en enighet om det
meste, det statsviterne kaller "konsensus", basert på en stor grad
av likhet og deltakelse, og på at de politiske institusjonene var
der for å løse de av dagliglivets problemer som var for store for
den enkelte.
Det er denne konsensus Høyre tar for gitt, og snylter på, sam
tidig som partiet så snart det har makt, systematisk ødelegger
grunnlaget for vår likhet og enighet. Det er nok å vise til det
som har skjedd på boligmarkedet, og det som er under full utvik
ling i helsesektoren og forsikringsvesenet. Enda verre er de
selvforsterkende konsekvensene: Høyres kvisting av omfordelings institusjonen fører arbeiderklassens barn rett i garnet til Carl I.
Hagen.
For de av oss som er opptatt av å ta vare på Norge, er det av
avgjørende betydning å få slutt på dette spillet. De reelle kost
nadene ved Høyres billige politiske poenger må klargjøres. Og
venstresida har i alle fall noen muligheter til å stenge av for
drivstoffet til det tilsynelatende så effektive Høyremaskineriet.
For høyresida har ingenting annet enn "ikke-sosialismen" å selge.
Partiene har bare sosialdemokratiets feil å leve av, og vil derfor
synke hen om venstresida var i stand til å korrigere sin egen
utvikling.
Noen av sosialdemokratiets "feil" er uunngåelige elementer i det
jeg har kalt det sosialdemokratiske systemet. Hvis en ikke vil la
markedet bestemme hva det skal koste å bo skikkelig, eller bli
operert for grå stær, er det vanskelig å unngå køer. Alle køer
kan jo lett unngåes ved fri prisdannelse på goder og tjenester.
Til gjengjeld blir det mange som må bo dårlig, og noen som aldri
får visse helsetjenester.
Derimot er det ingenting ved det sosialdemokratiske systemet som
gjør det nødvendig med lange køer, eller en dårlig service-inn186

stilling i sosialdemokratiske institusjoner. Det presset på stor
byenes boligmarked som har gjort det så vanskelig å holde det
sosialdemokratiske boligsystemet vedlike, kan i alle fall delvis
føres tilbake til forfallet i den sosialdemokratiske bygdepolitikken.
Og i alle fall noen av problemene i helsetjenesten skyldes det
allmenne, men unødvendige problemet at produsentinteressene,
gjennom velorganiserte profesjoner og fagforeninger, får for mye
makt i forhold til klientinteressene.
Såvidt jeg kan forstå, ville det aldri være mulig å organisere
noen opinionsmessig Høyrebølge dersom ikke sosialdemokratiet
hadde bidratt med det jeg her har kalt "unødvendige" feil. Selve
det materielle sosialdemokratiske systemet kan det ikke prote
steres mot, - tvert imot er det en underforstått forutsetning for
hele Høyres politiske opplegg. Det er de tendensene til feilutvikling i sosialdemokratiets institusjoner, som også på andre måter
undergraver det samlede byggverket, som er råstoffet for Høyres
effektive symbolproduksjon.
Hvordan vedlikeholdes sosialdemokratiets feil?

Uten venstresidas bidrag til Høyrebølgen ville Willoch, Presthus
og Syse ha ligget tynt an: For selv etter 5 år i maktposisjon har
de ingenting annet enn sosialdemokratiets feil å snakke om.
Dersom venstresida var i stand til å korrigere sin egen utvikling,
ville de kunne dø av sult. Og om sosialdemokratiet klarte å
utvikle en politikk for den ungdommen som må finne seg en plass
i samfunnet uten å starte med sosiale og økonomiske privilegier,
ville i alle fall Fr.p. legges dødt som arbeiderparti.
Venstrepartienes feil2 kan oppsummeres og eksemplifiseres som
følger:
Det er først og fremst den langvarige prosessen, som vel ennå
ikke har kulminert, som har gjort DNA til lite mer enn summen
av de sterkeste fagforbundene. Det må være en lite interessant
helhetspolitikk som overlever å bli "filtrert" gjennom forbundenes
toppsjikt. Det har ikke bare gått ut over det samlede sosialdemo
kratiske systemet, men også ført til mange av de daglige negative
opplevelsene av sosialdemokratiet som Høyreretorikken bygger på.
På et annet plan er det forfallet i SVs samfunnskritikk. Om SV
bare prøver å si høgere det et stort flertall er enig om, leverer
en intellektuell begrunnelse for spesielle gruppers eller profe
sjoners krav, eller av liknende grunner lar store problemfelter
ligge uberørt av samfunnskritikk, blir det et lite interessant
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alternativ. Stadig risikerer SV å bli et like ukritisk redskap for
små som DNA er for store interessegrupper.
AKP(m-l) behøver jeg ikke å si mer om. Polstreiken viste at dette
partiet nærmest representerer de verste sidene ved såvel DNA
som SV; - i reinkultur.
Høyrebølgen kan stoppes dersom venstresida klarer å korrigere sin
egen utvikling. For de tendensene til feilutvikling som gjør
institusjoner og organisasjoner irrelevante som byggesteiner i det
sosialdemokratiske systemet, er også grunnlaget for den effektive
Høyre-retorikken.
Dette innebærer en påstand om at venstresida sitter med nøk
kelen, og i og for seg kan stoppe Høyrebølgen. Men det betyr
ikke at det er noen enkel sak å skape nye politiske konjunkturer.
Feilene på venstresida er ikke av den art at de ganske enkelt
kan lukes bort av dyktige ledere, når diagnosen først er stilt.
Situasjonen for venstrepartiene kan sammenliknes med situasjonen
for ledelsen i større bedrifter i vanskeligheter. En dyktig leder
vil kanskje vite hva som må gjøres for å få gamle og nye kunder
til å flokke seg om bedriften. Men dersom han har eiere som blir
ubehagelig berørt av de nødvendige tiltakene, kan han risikere å
få styret imot seg. Han må altså eventuelt veie eiernes mot
kundenes interesser, eventuelt satse på én av interessent-gruppene.
Nå har venstrepartiene det handicap i konkurransen om kundene
(dvs. velgerne) at de i motsetning til høyrepartiene har eiere.
Mange venstreorienterte har nok den vulgære oppfatning at stor
kapitalen "eier" Høyre,' men det er nok rimeligere å oppfatte de
som daglig driver partiet som de egentlige eiere. Willoch & Co.
har små problemer med storkapitalens direktører, som nok kan
være mer eller mindre entusiastiske over det Høyre presterer,
men som likevel må nøye seg med det de får. (I Borten-perioden
hadde de jo små fordeler av å ha "sine egne" i regjeringa.)
Da er nok fagbevegelsens eierinteresser i DNA ganske mye mer
reelle, i den forstand at ledelsen ikke kan gjøre mange sprell
uten å bli satt på plass av eierne, på kammerset eller i media. SV
står nok friere i organisatorisk forstand, men bruker denne
friheten lite. Begge disse partiene er nok mer eller mindre utryk
kelig opptatt av å vedlikeholde og bygge ut det sosialdemokra
tiske systemet, men tar få initiativ som utfordrer små eller store
grupper av eiere. AKP(m-l) har ikke noe positivt forhold til det
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sosialdemokratiske Norge, og er derfor uinteressant i denne
sammenheng.
Jeg skal ikke gå inn på de historiske årsakene til den viktige
orskjellen på borgerlige og sosialistiske partier, og som i denne
historiske fasen hjelper Høyre til et retorisk overtak. Det forhold
at sosialistiske partier har "eiere" var jo ikke i veien for at
venstresida gjennom en lang periode, som tok slutt omkring 1975,
hadde det retoriske hegemoniet. Forsøksvis kan vi kanskje si det
slik at når "parti-eierne" står i et reelt skjebnefellesskap og
koalisjonsforhold med resten av arbeidsfolket, også de sjølsysselsatte, marginalt sysselsatte, uorganiserte og trygdete, skaper
"eierforholdet" små problemer. Det er når "eiernes" interesser
begynner å sprike i forhold til resten av det jeg vil kalle arbei
derklassen, at en viktig forutsetning for venstresidas retoriske
hegemoni svikter.
I dag er det klart at eiendomsforholdet til partiene er en viktig
årsak til at særlig DNA, men også SV, har store problemer med å
få rettet på de feil som truer det sosialdemokratiske systemet, og
som Høyrebølgen lever av. Men sammen med dette forholdet, og i
samme destruktive retning, virker det at partiene blir arenaer for
symbolkonkurranse, altså kamp om å være sterkere enn parti
fellene for de sentrale partiverdiene, eller mot de samlede nega
tive symbolene, som "kapitalismen", "NATO" eller "pampeveldet".
Noen ville si at det er eierforholdet som gjør det så vanskelig
for DNA å rette på sine feil, mens det er symbolkonkurransen
som får SV til å stagnere som kritisk kraft i norsk politikk, og
som sikrer partiet mot vekst. Men om dette i hovedsak er riktig,
så er det likevel mer en funksjon av forskjellen i størrelse. Begge
partiene plages av de samme typer prosesser, men i forskjellig
grad, og det vil i fortsettelsen ikke bli gjort forskjell på dem.
For å vise så klart som mulig hva dette betyr for det retoriske
hegemoniet, skal jeg ta utgangspunkt i spørsmålet om ulønnsomme
storbedrifter. For meg, som for de aller fleste andre mennesker,
er det meningsløst å bruke store beløp, i statsstøtte eller sub
sidiert kraft, til produksjon av malm, metall eller kjemiprodukter
som ikke markedet vil betale for. Naturligvis må det her tas en
par forbehold: Dersom den nødvendige offentlige støtten er klart
mindre enn det samlede velferdstapet ved å innstille produk
sjonen, kan subsidier forsvares. Men regnestykket må på bordet.
Det andre forbeholdet er naturligvis at subsidier, som tilskott
eller lån, kan være på sin plass når lønnsomhetsproblemene er
klart forbigående, - på samme måten som private investorer kan
absorbere ulønnsom drift i en overgangsperiode. At gruver, smel
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teverk og skipsverft ellers må være lønnsomme, er for de fleste
av oss sunn fornuft, like opplagt som at 2 x 2 = 4.
Men når slike industrisaker kommer opp, i media eller i Stor
tinget, blir spørsmålet om hvorvidt 2x2 = 4 kontroversielt. Når
Jan P. Syse setter fram denne påstanden, sier motparten: Forsvar
arbeidsplassene, sosialismen eller lokalsamfunnet! Fordi venstresida
alltid er villig til å stille opp med påstander om at 2 x 2 = 5,
eller 3, eller i alle fall ikke 4, blir Syses banalitet til dyp og
estetisk tiltrekkende klokskap. Men særlig er det ødeleggende for
mulighetene for å ha initiativet i den politiske debatten og
avgjørelsesprosessen at så mange på venstresida kommer til å
drive "dobbelt bokholderi": Det blir et sprik mellom ens private
og offentlige meninger. På tomannshånd mener en at 2 x 2 = 4,
men i TV og Stortinget må en påstå det motsatte. Den som med
hele seg mener det som sies, må være en sterkere konkurrent i
kampen om sjelene enn den som må streve med å holde sine
offentlige og private meninger fra hverandre.
At industridebatten så lett, med venstresidas hjelp, degenereres
til spørsmålet om 2x2 = 4, fører naturligvis også til at Høyre
sida så altfor ofte slipper å få videre til en praktisk debatt om
hva som må gjøres på steder som ikke har stort annet å leve av
enn ulønnsomme storbedrifter. Men det er ikke vårt anliggende
her og nå. I en retorikkanalyse jeg i 1985 foretok av Buvikutvalgets innstilling, går jeg nærmere inn på den industripolitiske
meningsdannelsen.3
"Det har lite for seg å gå ut frå at venstresida tek på seg
rolla som hoffnarr fordi dei er dumme eller fordi dei vil
fremje bodskapen frå høgresida. Situasjonen for venstre
opposisjonen er definert både av den overordna meningskonteksten og av den indre dynamikken i arbeidarkollektivet, lokalsamfunnet og partiavdelingane. Her foregår det
prosessar som i høg grad motiverer dei som skal represen
tere desse miljø for å vifte med så store raude flagg som
råd. Kompromissmakaren er nøydd til å tape overfor den
som vil føre kompromisslaus kamp for arbeidsplassane. Det
er for eksempel klart at ein klubbformann eller sosialist
som ikkje sa "Vern om arbeidsplassane" og "Kamp mot
Buvik-utvalget", men "Ja til omstilling" og "Fram for lønsemda", ville stå svakt i den interne konkurransen om
leiarskap. Men vedkommande ville kunne fungere langt
betre i høve til "publikum", det vil seie samfunnet. Dersom
Buvik-utvalget ikkje møtte opposisjon mot framlegga om
omstilling og satsing på lønsemd, kunne ein fokusere interessa på korleis dette skulle kunne gjerast. Dermed ville
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ein avsløre kor absolutt innhaldslaus utgreiinga er. Dersom
utvalet ikkje støyter på nokon opposisjon i spørsmålet om
det er nødvendig med omstilling og lønsemd, blir framlegget
om at dette bør gjerast, banalt, og spørsmålet om korleis
dette kunne gjerast, vil måtte bli temaet. Vi ville da
komme inn i eit heilt anna retorisk landskap. Fleirtalet i
Buvik-utvalet har altså nettopp venstresida å takke for at
det slepp å gå inn i dette problematiske landskapet."
Her vil mange politisk aktive på venstresida kunne fylle på med
sine egne erfaringer. De vil kunne slutte seg til en observasjon
som tillegges Høyre-lederen Frederik Stang: "En politiker må bære
sitt skjold på ryggen." Med et stort og lysende unntak har f.eks.
SV-politikere hatt problemer med å beholde oppslutning internt i
partiet og samtidig være effektiv i kommunikasjon med 95% av
folket som ikke stemmer SV. Symbolvaluta av høg verdi på det
interne markedet kan være fullstendig ukonvertibel på det ekster
ne. Det er ikke lett for et parti å komme på, offensiven når
ledere må velge mellom oppslutning innad og effektivitet i kom
munikasjon med resten av folket.
Denne problemfylte situasjon for ledere på venstresida kom godt
fram under polstreiken i 1986. Framtredende SV- og DNA-politikere kunne vanskelig gjøre annet enn å støtte Håkon Høst & Co.
i offentligheten, samtidig som de på tomannshånd ønsket ham
faen i vold. Slike former for schizofreni er det vanskelig å leve
lykkelig med, folk slites ned raskt for uproduktive formål, og blir
derfor naturligvis også lite overbevisende retorikere.
Jeg skal forsøke å spesifisere, så nøyaktig som mulig, den type
prosess som stopper de fleste forsøk på å korrigere feil i et
sosialdemokratisk parti:
Utgangspunktet kan være et utsagn, gjerne av typen "sunn
fornuft", som en på forhånd vet vil utløse en samstemmig hets
fra såvel faglige ledere som fra de rødeste konkurrentene til Gro
og Hanna.
1. For det første kan vissheten om at denne reaksjonen vil
komme, være nok til at en holder kjeft. Men dette "slår inn" og
reduserer trivselen ved politisk arbeid. De som har de beste
alternativene, går trøtt og forsvinner raskt ut. Men slike erfarin
ger kan også "slå inn" på en annen måte: En kommer til å aksep
tere "kritikken", og justere sine oppfatninger. Ens egen sunne
fornuft, og impulser en får fra verden utenom partiet undertryk
kes.
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2. Eller en kan slippe ut det provoserende utsagnet. Det blir
kraftige sammenstøt. Nære partifeller blir lei seg ("det var godt
ment, men uklokt"), og en utsettes for vennlig, men bestemt
press i retning av konformisme. Resultatet blir det samme som
under 1.
3. Som 2, men nære partifeller snur ryggen til en, mens mer
fjerne konkurrenter om posisjoner i partiet kritiserer en åpent og
på partiarenaer. Livet blir surt, og en trekker seg ut ved første
høve, til "indre eksil" eller passivitet. Om en kommer inn i poli
tikken igjen, er det kanskje som Gro - Hannas motstander.
4. Eller en kan velge å stå på, om en er tilstrekkelig energisk og
ambisiøs uten å være opportunistisk. En tar hetsen, satser på å
vedlikeholde kameratskapet, argumenterer energisk overfor parti
feller og demonstrerer integritet. Men motkreftene er sterke, og
en får et meget slitsomt liv. Særlig er det slitsomt med alle de
skulderklappene som en får fra høyresida, fordi nettopp den
motstanden som en strir med i sitt eget parti, skaper det inn
trykk at en egentlig er en slags femtekolonist for fienden. I den
grad en har framgang overfor partifeller, kan en til sin store
skrekk oppdage at de som blir enig med en i akkurat dette
spørsmålet (at 2 x 2 = 4), samtidig skaffer seg andre høyreoppfatninger. - I den grad en når ut på det eksterne markedet med
argumentasjon, kan en risikere at det ikke er partiet som får
fordel av det, men at en sjøl blir en mediahelt som nettopp
demonstrerer avstanden mellom "common sense" og "politikk" i
partiet.
Den som vil reformere et sosialdemokratisk parti, må stå tidlig
opp.
Hvor skal vi begynne?

Sosialdemokratiet må få en renessanse, om ikke viktige verdier
ved det norske samfunnet skal gå tapt. Og sosialdemokratiet kan
få en renessanse, om vi klarer å reparere våre egne feil, så
Høyrebølgen stagnerer av mangel på næring.
Min oppfordring om å ta vare på Norge er skrevet for å fortelle
det allminnelige politiske menneske hva som er i ferd med å skje
med oss, hvorfor det skjer, og at noe må gjøres. Den tar ikke
sikte på å fortelle hvordan det skal gjøres. Men det er jo ikke
lett å blande medisin før en har en skikkelig diagnose, og det er
diagnosen jeg har prøve å stille.
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Sosialdemokratiets problem er ikke så enkelt at en kan sende bud
på et konsulentfirma for å få laget en ny organisasjonsplan, eller
et reklamefirma for å få pusset opp logos og "image". Men også
slike endringer må gjøres, om en først kan bli enige om 1) hva vi
har å ta vare på, 2) hva slags farer som truer det fra de liberali
stiske høyrekrefter, og 3) hva slags interne prosesser som gjør
oss handlingslammet overfor truslene mot det sosialdemokratiske
systemet. Det kan være slike spørsmål som landsstyrets makt og
evne til å kontrollere sektorenes formelle og uformelle innflytelse
i partiene og storingsarbeidet. Eller det kan være spørsmålet om
å kvitte seg med symboler uten positiv appell overfor de som
ikke deltar i partilivet, men som opprettholdes av interne grun
ner. (Å foreslå å kutte ut sanger, språkfigurer (KAMERATER!),
bilder og forestillinger som virker ubehjelpelig komisk på ungdom
på alle linjene i den videregående skolen, gjøre en til gjenstand
for en effektiv moralistisk retorikk internt i både det ene og det
andre partiet.) Døde symboler er venstrepartiene mye ivrigere
etter å ta vare på enn umistelige verdier ved det samlede sosial
demokratiske systemet.
Hvor skal vi begynne? Om jeg nå kunne gjøre den urealistiske
forutsetning at diagnosen i min bok Ta vare på Norge i hoved
trekk ble akseptert av ledere og aktive i de sosialdemokratiske
partiene, kunne et første skritt mot renessanse være en intensivt
studie- og opplysningsarbeid. Det som er igjen av studieorganisa
sjonene, partipressen og sosialdemokratiske kulturarbeidere i DNA
og SV kunne settes inn i et storstilt forsøk på å definere det
samlede sosialdemokratiske systemet, og gjøre faren for at det
skal bli ødelagt, så dramatisk tydelig som mulig. - At dette måtte
få et viktig innslag av sjølkritikk, gjør det naturligvis vanskelig å
tenke seg at alle ville slutte helhjertet opp om dette arbeidet.
Men det måtte gjøres, av den enkle grunn at om jobben med å
reorganiere sosialdemokratiet skulle gjøres bare av ledelsen, ville
prosessen lett stoppe opp. For ledere som prøvde seg med refor
mer eller et nytt språk, ville kunne bli offer for nettopp de
interne prosessene jeg har prøvd å beskrive.
Samtidig måtte et lite antall reformer prioriteres, utarbeides i
detalj og forberedes godt i opinionen. De må både egne seg som
symboler på hva sosialdemokratiet vil med Norge, og samtidig, når
de gjennomføres, gripe aktivt inn i de prosessene som bestemmer
hvordan samfunnet skal bli.
Nå finnes det et par sakskomplekser som egner seg til dette.
Begge er forberedt gjennom utredningsarbeid som ble rapportert i
1984: Bygdeutvalgets og Skattekommisjonens innstillinger.
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Den siste er det lettest å mobilisere oppmerksomhet rundt, for
skatt betaler de fleste av oss. Vi har hittil gjort altfor lite for å
få fram at likhet mellom medlemmer av det norske samfunnet
ikke lenger kan fremmes gjennom de vanlige former for progres
siv inntektsskatt. I dag er det ikke ulikhet i nominelle inntekter
som det har noen interesse å angripe om en vil fremme større
likhet, men ulikheter i muligheten til å skaffe seg eiendom. Skal
vi vedlikeholde det vi har av likhet, eliminere gammel ulikhet og
forhindre framveksten av nye konsentrasjoner av eiendom, må vi
over på eiendomsskatt i langt større utstrekning.4 Dette er så
viktig at det må prioriteres foran reformer av mer symbolsk
betydning, og som bare angår små felter i samfunnet. Reformene
må utformes slik at de fleste av oss kommer noenlunde likt ut i
samlet skatt. Som skatteyter ville jeg jo ikke reagere noe særlig
om skatten på min formue økte omtrent likte mye som skatten på
mine ekstra arbeidsinntekter gikk ned. Mén for den som ikke
hadde formue, ville dette bety drastisk redusert skatt (og dermed
mulighet til å skaffe seg litt formue), mens alle de mangemillionærene som nesten ikke har skattbar inntekt, ville måtte bidra
kraftig til det samfunnet som de nå snylter på. Pensjonister med
små inntekter og nedbetalte boliger ville kunne nyte godt av
generøse bunnfradrag, og ellers betale eiendomsskatten ved å la
de offentlige få et krav i boet ved arveskiftet. Det betyr altså
bare at arvingene ville få sin del noe redusert.
En bivirkning av at barnetallet er gått så sterkt ned, er ellers at
arv nå kan begynne å bety mer for framvekst og vedlikehold av
ulikhet, og det er også en grunn til flytte skattetrykket mer over
på eiendom.
På 1950-tallet var det vel slik at en stor arv på en halv million
kunne skaffe de 5 barna hver sin bolig av rimelig god standard.
Den mindre rike naboen etterlot kanskje sine 5 barn bare 50.000
på deling. Men disse fikk også en noenlunde anstendig bolig,
finansiert av Husbanken. Om noen år kunne alle disse 10 barna
være i noenlunde samme situasjon. Dette representerer sosial
demokratisk omfordeling i toppklasse. - I dag kan vi til og med
risikere at det bare er de som arver, som kan få Husbankfiansiering, fordi det bare er de som kan skaffe seg tomt. Det betyr
virkelig pervertering av det sosialdemokratiske systemet, fordi det
offentlige i så tilfelle forsterker de ulikhetene som spontant
oppstår i samfunnet.5
Å redusere den virkningsløse marginalskatten, og beskatte det
som i dag virkelig betyr noe, altså eiendomsopphoping, vil styre
verdiskapinga inn i kanaler som også kan gjøre oss mer produk
tive og konkurransedyktige. - De pengene vi sparer, går i dag i
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liten utstrekning til å bygge ut de næringene som vi også i
framtida må leve av, men til meningsløst dyre forbruksgoder og
leketøy i form av formue (luksusboliger, "hytter" og Mercedeser).
Fordi det er spekulasjon heller enn arbeid som er veien til "det
gode liv", går også store deler av den beste arbeidskrafta til
parasittiske yap-bransjer heller enn til det vi har for lite av, som
lønnsom industri, kunnskapsoppbygging og omsorg.
I et samfunn der så mye av tryggheten, makta og muligheten til
å virke inn på utviklinga av samfunnet er knyttet til eiendom, må
strevet for størst mulig likhet også omfatte kampen for regler
som gjør det letter for de fattige, og vanskeligere for de rike, å
samle opp eiendom. Det gamle prinsippet om at arbeidsfolk skal
overlate til borgerskapet å skaffe seg eiendom, såvel grunn som
boliger og bedrifter, mens de som ikke eier noe, bare skulle ha
lover, fagorganisasjoner og eventuelt kooperative løsninger som
OBOS til å ta vare på sine interesser, holder ikke lenger. For
alle de som har sjanse til å skaffe seg eiendom, gjør det. Mot
det hjelper ikke den gammelmodige proletære retorikken. Den
fører bare til at sosialdemokratiet blir et museum, og at de
borgerlige får et unødvendig monopol på eiendomsretten. Arbeidet
for større likhet i samfunnet må bygge på en anvendelig for
ståelse av hvordan samfunnet er nå, og ikke på det kartet som
var riktig da sangene i Arbeidersangboka ble skrevet.
Det er naturligvis ikke tilfeldig at sosialdemokratiet har ignorert
mulighetene til også å bygge arbeidet på likhet på utjamning av
mulighetene til å skaffe seg og øke sin eiendom, dvs. bygge
videre på det historiske grunnlaget for den norske likheten
(småbruker-Norge). Det følger logisk av at Hornsruds og Nygaardsvolds parti etter hvert ble monopolisert av én eiergruppe,
nemlig fagbevegelsen. Hva skulle arbeiderklassen med eiendom,
når den hadde fagbevegelsen og OBOS-direktøren til å ta vare på
seg? Det er naturligvis mange gode argumenter for en slik linje,
men den fører med nødvendighet til at sosialdemokratiet innkapsles og isoleres i takt med velstandsveksten i samfunnet, eller i praksis oppgir strevet for størst mulig likhet.
Renessanse for fellesskapet?

Det andre store sakskomplekset som egner seg både til å markere
sosialdemokratisk fornyelse på meningsplanet, og til inngrep i
selve de materielle prosessene i samfunnet, er støtten til BygdeNorge. Bygdeutvalgets innstilling viste sterk oppslutning om
omlegging av denne støtten, - i samsvar med prinsipper som alt
tidlig på 60-tallet var formulert av landbruksøkonomen Sigmund
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Borgan. Men likevel er praktisk talt ingenting gjort, heller ikke
under Harlem Brundtlands regjering, for å sette Bygdeutvalgets
idéer ut i livet i de 3 åra som er gått sida utredninga ble lagt
fram. Det er mulig at det tenkes nytt bak de lukkede dører. Men
det kommer ingen konkrete forslag i retning av omlegging.
Det er for lettvint å vise til at såvel Høyre som DNA er avhengig
av Senterpartiets aktive eller passive støtte. Problemet er vel at
Johan J. Jacobsen i dette spørsmålet har sterke "femtekolonister"
både her og der, ikke minst i "Landbrukets Stortingskomité" som
det het i en nesten litt for god forsnakkelse. Og at det organi
serte landbruket er i stand til å hindre ikke bare ny politikk,
men også nytenkning, er bare en bekreftelse på allmenne trekke
ved den måten vårt samfunnet styres på, jfr. Maktutredningen.
Forfatteren har vært engasjert i forskning og folkeopplysning på
dette feltet i 25 år, og for en gangs skyld kan kanskje forsker
erfaringer ha litt allmenn interesse:
En skal ikke forske lenge på bygdeøkonomi og overføringer før
en får belegg for hypoteser om at mye av statsstøtten har liten
effekt. Det er lett å vise at store deler av de ca. 18 milliardene
som brukes i næringsstøtte "for å ta vare på Bygde-Norge",
kastes bort på formål som ikke har noe med det overordnete
målet for overføringene å gjøre.6
Nå er mange av oss som driver slik forskning, sterkt motivert av
nettopp dette målet, og av å arbeide for at det blir fremmet med
større energi, og på måter som gir "mest mulig busetting pr. mil
lion". Men de politikerne som deler dette målet med oss, er helt
uinteressert i vår "kritiske forskning". Det vil ha forskning som
legitimerer, gjør det klokt og riktig, det ineffektive sløseriet som
i dag praktiseres. Derimot er de som er uenig i prioriteringa av
busettingsmålet, slik som liberalistene i Høyre og FRP, sterkt
interessert i våre forskningsresultater. Vi risikerer altså at det vi
gjør, blir brukt som retorisk ammunisjon mot distriktspolitiske
mål, heller enn til reparasjon og perfeksjonering av midlene i
overføringssystemet.
Dette er prosesser som både gir liberalistene monopol på å være
imot sløseri og ineffektivtet, og forsinker arbeidet med utvikling
av nye sosialdemokratisk politikk. Vi kjenner problemet igjen fra
andre politikkområder.
Det ligger store muligheter til økonomisering og mer sysselsetting
i Bygdeutvalgets forslag. Etter min oppfatning er det særlig
mulighetene for å legge om fra å støtte næringer (i håp om at
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litt av pengene vil få effekt i de svakeste områdene) til å støtte
regioner og steder, f.eks. fylker og kommuner. En god illustrasjon
er at det Bygdeutvalget fant var den dårligste støtteordninga,
Distriktsskatteloven, koster oss omtrent 1/2 milliard i året. Disse
pengene har i alle fall ingen positiv effekt nå, og motvirker
sannsynligvis de distriktspolitiske målene. Om vi heller bruker
dette beløpet på de 100 kommunene som har vanskeligst for å
skaffe seg jobber, og rekruttere sin egen ungdom, vil vi kunne
styrke deres årlige tiltaksbudsjett med 5 millioner, mens de i dag
nesten ikke har penger til slike formål i det hele, fordi alt går
med til å produsere de ytelser som kommunen er pålagt ansvaret
for.
På dette området finnes det gode muligheter for sosialdemokra
tiske initiativ. De endringene som i de siste åra har funnet sted
i Bygde-Norge, og som jeg har skrevet om i detalj i Nord-Norge:
Fra allmenning til koloni, har på mange måter betydd slutten på
de likhetsskapende prosessene i bygdesamfunnet. Den relativt åpne
adgangen for alle til de fleste spredte ressursene, kombinert med
sosialdemokratisk utjamning gjennom det offentlige, hadde gjort
bygdesamfunnet til et svært viktig fundament for et samfunn
bygd på likhet og solidaritet. I dag går det aller meste av over
føringene til de som er best etablert, - de som eier den beste
jorda, skogen og konsesjonene til allmenningsressursene i havet.
De svakeste jordbrukerne kuttes ut av støttesystemet, og nye har
små muligheter for å komme inn. Til tross for at truselen om
sterk folketallsreduksjon i Nord-Norge i første rekke er et re
krutteringsproblem, brukes nesten ingenting av støttemilliardene
til å gi ungdom del i bygdesamfunnets muligheter. På samme
måten som statsstøtten brukes også Finnmarkskystens ressurser til
å sikre lønnsomheten til de som har fått mest investeringskapital.
Det er ikke bare nye tiltak som kan skape mer likhet i bygde
samfunnet, en ny sosialdemokratisk bygdepolitikk kunne bidra
med. Det er også sterkt behov for en ny økonomisk rasjonalitet,
som liberalismen aldri kan gi oss. Konkurransen om fisken ødeleg
ger fisket, og de forsøk som gjøres for å begrense innsatsen,
innenbærer i praksis bare å kutte ut de svakeste, som vi ikke
nøler med å ta forfedrenes rettigheter fra. Et nødvendig element
i en ny politikk måtte derfor være et nytt ressursregime, som
kunne beskytte livsgrunnlaget for den spredtboende kystbefolkninga, og som samtidig, gjennom kostnadsreduksjon, kunne gjen
skape den overdådige lønnsomheten i nordnorsk fiske. (Om dette
handler den neste boka mi).
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I tillegg til større likhet og økonomisk rasjonalitet har sosial
demokratiet også mulighet til å redusere arbeidsfolks avhengighet
av kapitalens maktsentra, gjennom nye folkestyrte former for
finansiering og tiltaksarbeid:
Skal statsstøtten over fra næringer til regioner, krever det
utbygging og fornyelse av lokaldemokratiet. Det er enkelt på
papiret å vise at det må bety nye muligheter for økonomisering å
tilføre Troms fylkeskommune noen hundre millioner, heller enn å
gi "jordbruk", "skogbruk" og "fiske" milliarder i håp om at det
skal skape effekt i Troms. Men om disse pengene er disponible til
f.eks. helse- og skoleformål i fylket, kan de som vil begynne med
produksjon av laks, dataprogrammer eller bygningsartikler i
fylket, fortsatt komme til å være like avhengig av det private
bankvesen. I boka Leve kommunen?!7 er mulighetene til å gjøre
fylkeskommunen til en spesialisert tiltakskommune drøftet. Om
den finansieres ved de statsmidlene som spares om vi kan slippe å
betale bygdene gjennom de nasjonale næringsorganisasjonene, vil
dette bety en renessanse for folkestyring av den økonomiske
utviklinga.
Den praktiske utforming av en sosialdemokratisk politikk må
variere, fordi samfunnet hele tida endrer seg. Men målet, størst
mulig likhet, og det at ingen skal kunne leve parasittisk på
andres arbeid, må ligge ubrytelig fast. Når det meste av lønns
inntektene går med til å betale husleia (fordi det er blitt mulig å
bli milliardær på å eie hus) eller bankrenter (fordi det er mulig
for et stort antall banker å skape profitt av funksjoner som
kunne ha vært utført rutinemessig og langt billigere gjennom
postverket) eller skatt (fordi de som skaffer seg kontroll over
fedrelandet, har klart å dytte kostnadene ved ombygginga av
samfunnet til deres fordel, over på lønnstakerne), da er det på
tide at sosialdemokratiet skaffer seg en ny politikk, - nye midler
for å få det eldgamle målet: Norge for folket! Eller slik det ble
uttrykt i "Nutidens Nationalsang" fra Thranitterbevegelsen, skre
vet av en bonde fra Vegusdal og sunget i Vennesla Arbeiderfore
ning i 1850:
Sønner af Norge det ældgamle Rige,
Alle, som føder en fiinklædte Mand,
Enig og mandige frem lad os stige,
Udtale Nøden, som trykker vort Land!
Gamle og Unge! Raab til vor Konge!
Om at befri os fra Bankens den Gjeeld!
Obligationernes Bud er saa tunge,
At vi, skjønt fri, ere Bankernes Træl.
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Her udi Trakten fra Byen til Bykle Med et Cirkomfang i Øst og i Vest,
To for hver femti, naar Ingen vil hykle,
Findes her neppe, som ei staaer til Rest,
Som ei af Banken holdes i Hanken,
Som ei er bunden af Bankernes Bud!
Ja for at undvige Bankerots-Tanken.
Flytter man jo til Amerika ud.
Vi har lagt merke til, og fortelles hver dag, at den "Nøden" som
sangen refererer til, stort sett er eliminert for lengst, gjennom
økonomisk vekst og sosialdemokratiets innsats. Men det sentrale
og viktige poenget i visa er dessverre blitt så altfor aktuelt,
nettopp gjennom det som har skjedd med det sosialdemokratiske
systemet i oljealderen.
Noter
1) Noen viktige poenger til forklaring av Carl I. Hagens appell til arbeiderungdom
er utviklet med utgangspunkt i T. Halvorsens innlegg på Historisk Institutt, Univ.
i Oslo, 23. sept. 1987.
2) Analysen av disse finnes i Ta vare på Norge? kap. IV.
3) Syn og Segn, nr.3/1985.
4) Liknende forslag om å flytte skattetrykket fra marginalinntekter til eiendom
ble reist av A. Haaland alt på 1960-tallet, i Lønn, skatt og det gode liv, men de
skapte ingen diskusjon på venstresida. Det er dessvere fåfengt å bruke tid på å
fantasere over hvordan Norge ville ha sett ut nå om vi for 20 år siden hadde
reformert skattesystemet i denne retning.
5) Spørsmålet om hva arv betyr for likhet og ulikhet her i landet, kan en stort
sett si er forsømt av samfunnsvitenskapen. Dette skyldes kanskje at den samlede
virkningen av de sosialdemokratiske reformene (som Studentenes Lånekasse,
Husbanken og Borettslagene), ved siden av inflasjonen, gjorde økonomisk arv
betydningsløs i forhold til sosial arv. (Folk av min generasjon hadde langt større
glede, også økonomisk av intellektuell stimulans under oppveksten enn av de
kronene som foreldrene etterlot seg.) Men dette er kanskje i ferd med å endre
seg drastisk. Les Einar Øverbye: "Formue gjennom arv", INAS-rapport 1987:6 og
samme forfatters "Fordelingen av arv", Tidsskrift for Samfunnsforskning*, nr. 2,
1986.
6) Kritiske synspunkter på overføringenes rolle finnes f.eks. i O. Brox: "Mer
busetting pr. million", NIBR-notat 1985:162 og i våre publikasjoner fra RSFPprogrammet "Fordelingsvirkninger av offentlige tiltak", også publisert av NIBR.
7) Per Eggum Mauseth, red., Leve kommunen?. Oslo 1987
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