Knut H. Sørensen:
SOSIALDEMOKRATI SOM LÆRINGS
PROSESS
Noen korte bemerkninger om utviklingen i Sosialistisk Venstre
parti og endringene i partiets prinsipp-program fra 1975 til 1987

Det har i lang tid vært snakket hyppig og heftig om "venstresidas krise". Denne debatten har i liten grad vært ført fram til
teoretiske eller praktiske resultater, noe som vel har bidratt til
at den i dag nærmest er død. Dette reflekterer imidlertid også et
sammenbrudd i skolerings- og diskusjonssammenhengene på den
samme venstresida - et sammenbrudd som har åpnet dørene på
vidt gap for "frisk nytenkning" a la SVs leder Erik Solheim. Det
er nok også for SV at endringene som følge av ideologisk reeller des-orientering har vært mest betydelig (selv om AKP har
liknende problemer).1 De praktiske konsekvensene av dette melder
seg i en forsterket og dominerende "vilje til ansvar" og parlamen
tarisk forhandlingsorientering som kan observeres blant SVs
ledende politikere, uten at dette i særlig grad er blitt kritisert,
verken fra grunnplanet eller det som måtte være tilbake av
intellektuelle i og rundt partiet.
Denne dreiningen har ikke kommet brått. Det er ikke slik at SVlandsmøtet i år vil gå over i historien som noe vendepunkt i
dette partiets utvikling. Ut fra venstre-kommunistiske definisjoner
av "sosialdemokratisk" er det heller ikke slik at SV nå plutselig
er blitt et sosialdemokratisk parti. Det har i så fall SV vært
lenge. Dagens politiske konjunkturer gjør det heller ikke så
interessant med øvelser i politisk botanikk som for 10-15 år
siden. En diskusjon om SVs eventuelle sosialdemokratiske natur er
følgelig etter min oppfatning ikke så svært interessant, med
mindre den forsøker å gripe fatt i noen av de politiske proses
sene som har preget og preger partiet.
Poenget er imidlertid at SV har endret seg. Dette innlegget
representerer et beskjedent forsøk på å reflektere over noen av
årsakene til dette. Utgangspunktet for refleksjonene er observa
sjoner av partiets politiske linjer og en sammenlikning av partiets
prinsipp-program fra 1975 med det som ble vedtatt på landsmøtet
i 1987. Jeg er særlig opptatt av endringer i partiets taktiske og
strategiske oppførsel, med vekt på forholdet til parlamentarisk
arbeid. Derfor vil jeg i liten grad ta opp ideologikritiske spørsmål
av typen "randbemerkninger til SVs nye prinsipp-program".
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En slik analyse bør selvsagt ses i sammenheng med en mer gene
rell analyse av sosialdemokratiets utvikling i Norge. Det skyldes
flere forhold. For det første er SV et avkom fra DNA, tilsyne
latende som en slags politisk abortus provocatus i (minst) to
omganger. For det andre er det en slags symbiose mellom SV og
DNA, i den forstand at det ene partiets utvikling virker inn på
det andre. Her er det selvsagt DNA som er den dominerende
parten, men SV inngår som et uunngåelig element i DNAs taktiske
overlegninger fordi det er en etablert del av det politiske land
skapet. Å holde SV lite er neppe noe mål for DNA i seg selv,
men det er en nødvendig konsekvens av selv å ville være stort.
SV er ikke DNAs taktiske hovedfiende, men likevel et viktig
objekt for politiske overlegninger. Et tredje moment er at SVs
utvikling nok også er et barometer på sosialdemokratiets mer
allmenne utvikling. Et stort SV indikerer en radikalisering, og
vice versa. For tiden er det imidlertid ikke SV som drar DNA til
venstre. Det er DNA som drar SV til høyre.
Dette er en konsekvense av at SV på sin side selvsagt må for
holde seg til DNAs politikk og dermed til den sosialdemokratiske
hovedstrømningen. Dette har sammenheng med at det er sosial
demokratiet som på mange måter definerer det politiske terrenget
som SV må bevege seg i. DNA har vesentlig større innflytelse
over den politiske dagsorden og forretningsorden enn SV, som
derfor lett kan tvinges til å forholde seg reaktivt. Det er imid
lertid strukturen i måten å forholde seg til DNA på som så å si
kjennetegner SV. Denne innsikten må være utgangspunktet for
diskusjonen om på hvilken måte SV selv kan karakteriseres som
et sosialdemokratisk parti, og hva denne karakteristikken betyr
for forståelsen av partiets sannsynlig utvikling (eller avvikling).
Fra heterogent valgforbund til homogen valgmaskin?

SV ble dannet som valgforbund i 1973 under en spesiell politisk
konjunktur som avvek betydelig fra hva Norge har opplevd ellers
i etterkrigstida. Jeg skal ikke terpe på dette velkjente poenget
her, men bare minne om at vi i tillegg til den politiske mobilise
ringen gjennom EF-kampen, også hadde relativt sterke opposi
sjonelle strømninger i fagbevegelsen, samtidig som det var en
temmlig høy utenomparlamentarisk aktivitet i tilknytning til
kvinnebevegelse, miljøbevegelse, studentbevegelse og anti-imperialistisk bevegelse.
SV ble derfor ikke bare dannet med utgangspunkt i tidligere og
nye utbrytergrupper fra DNA, dvs. på basis av parlamentariske
praksisformer. Det fikk også et betydelig tilskudd av medlemmer
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som hadde sin primære politiske erfaringer fra forskjellige uten
omparlamentariske sammenhenger. SV ble slik sett et produkt av
forholdsvis spesielle og motsetningsfylte politiske sosialiseringsprosesser. Med i dette bildet hører også det forhold at SV i stor
grad rekrutterte medlemmer fra de såkalte mellomlaga - eller for
å være mer nøyaktig, fra grupper knyttet til den offentlige
sektoren i økonomien - utdanningssektor og helse- og sosial
sektor. Dette var også et element i deres politiske sosialisering.
De utenomparlamentariske strømningene i perioden var i stor grad
et uttrykk for disse mellomlagas daværende politiske praksis - en
kamp som i sterkere grad var orientert mot forhold i hverdags
livet enn i arbeidslivet, organisert ut fra prinsipper som tillot
forholdsvis stor individuell utfoldelse fra deltakerne.
Jeg vil gjerne framheve at denne utenomparlamentariske kampen
til en viss grad brøt med den kompromiss- og forhandlingstradisjonen som har vært dominerende i norsk politikk etter 1945.
Kort formulert vil jeg påstå at 1970-tallets utenomparlamentariske
bevegelser var mer opptatt av hva som var riktig enn av hva som
lot seg gjennomføre (jfr. parolen fra Paris 1968: "Vær realist,
krev det umulige"). Følgelig var det heller ikke den politiske
"realismen" som var den viktigste politiske rettesnoren. Det var
nettopp det mangfoldige, uryddige og konfliktfylte i grunnlaget
for SVs dannelse som gjorde partiet interessant. Dette åpnet i
prinsippet for nye læringsprosesser som kunne føre partiet i ulike
retninger, avhengig av hvilke synspunkter og praksisformer som
vokste ut av de politiske kontroversene. At den politikken partiet
førte, mange ganger kunne kritiseres, forhindret ikke at en
likevel kunne tro at SV skulle være i stand til å overskride både
KP-tradisjonen og sosialdemokratiet.
Denne uryddigheten gjenspeiles delvis i prinsipp-programmet fra
1975, blant annet i den vekten som legges på utenomparlamen
tarisk kamp. I hovedsak er imidlertid programmet mest preget av
innflytelsen til nye grupper av intellektuelle med en marxistisk
orientering, kombinert med forsøket på å lage kompromiss med
NKP. Utslag av dette kan finnes for eksempel i avsnittene om
Øst-Europa og mer generelt gjennom den plass som teorien om
statsmonopolkapitalismen (STAMOKAP) fikk i programmet.
SV framstår i dag som noe annet. Det er lite tilbake av mangfol
det i politiske erfaringer, og partiet fører i dag en mer stueren
politikk. Når vi sammenlikner prinsipp-programmet fra samlings
kongressen i 1975 med det prinsipp-programmet som ble vedtatt
på siste landsmøte, finner vi klare indikasjoner på endring. Et
eksempel er skiftet i litterær stil, med overgang til parlamen
tarisk akseptabel språkdrakt: Kamp erstattes av arbeid, og kritik223

ken av klassesamarbeidet har veket plassen for samarbeidsmulig
heter. Ingen SV-er skal behøve å se beskjemmet ut dersom Bjørn
Hansen eller andre NRK-intervjuere skulle finne det for godt å
lese høyt fra prinsipp-programmet.
Allerede omslaget bærer bud om dette. Fattigslig blek-grønn
kartong med enkel skrift er erstattet med prangende fargetrykk
som uttrykker følgende budskap: Sosialisme er å dele et stort
rødt, amerikansk eple, fylt med sprøytemidler og annen uhumsk
het. Et godt budskap for en "new age".
Nå er slett ikke alle endringer til det verre, tvert om er for
eksempel beskrivelsen av det kapitalistiske systemet i det nye
programmet et framskritt i forhold til STAMOKAP-varianten fra
1975. Indikasjonene på endringer i SV er nok sterkest på de
delene av 1987-programmet som omfatter strategi og partiets
rolle. Her har programforandringene gått i den retning en desverre kunne ha gjettet på forhånd. Når det gjelder partiets rolle,
het det i 1975 at "Vårt parti må bli den fremste kamporganisa
sjonen for arbeidarklassen i Norge" (s. 28). I 1987 finner vi at "I
arbeidet for sosialismen fremmer SV krav og forslag som peker
framover mot et samfunn med økonomisk og politisk demokrati,
rettferdighet, likestilling og frigjøring fra undertrykking, utbyt
ting og diskriminering" (s. 17). Ord som kamp og revolusjon er så
godt som forsvunnet fra det nye politiske vokabularet. SV-ere
anno 1987 arbeider, de slåss ikke.
Når det gjaldt forholdet til utenomparlamentariske bevegelser
skulle SV i 1975 "medverke til å gje masseorganisasjonane og
kampen i dei folkelege interesseorganisasjonane eit sosialistisk
siktemål, setje eihskildkrava i politisk perspektiv og utvikle
innsikt i at problema er samfunnsmessige og nøye knytta til det
kapitalistiske systemet" (s. 28). Målet i 1987 er betydelig mer
beskjedent. Foruten å "være et talerør for radikale bevegelser og
aksjoner i Stortinget og kommunestyrene", ser "SV (..) det som
din oppgave å styrke kontaken mellom de ulike folkelige bevegel
sene og organisasjonene" (s. 19).
I 1975 var det få som hadde fantasi til å forestille seg at SV
skulle delta i noe regjeringssamarbeid - i hvertfall sa de det ikke
høyt. I prinsipp-programmet sto det blant annet at "Partiet tar
del i dei parlamentariske organa for å gjere motsetnadene klåre
og skjerpe klassemotsetnadene og klasse-medvitet - ikkje for å
administrere kapitalismen betre enn sosialdemokratane. Derfor må
arbeidet i folkevalgte organ vere innordna i masseaksjonane og
det utenomparlamentariske arbeidet på arbeidsplassane, i utdanningsstellet og i lokalsamfunnet. Det er dette arbeidet som er
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avgjerande for arbeidet til sosialistane i dei parlamentariske
organa" (s. 25-26). Det nye prinsipp-programmet har derimot et
eget avsnitt om regjeringsspørsmålet som åpner dristig med at
"SV vil bare inngå regjeringssamarbeid med DNA hvis det gir nye,
relle muligheter til å få gjennomført oppgaver som SV ser som
viktige" (s. 19). Deretter tas det riktignok noen forbehold, bl.a.
om et mer radikalt DNA og et større SV, men angsten for at
bordet skal fange synes ikke å være særlig sterk lenger.
Med henvisning til dette punktet, er det fristende å knytte noen
kommentarer til programmets forestillinger om et radikalisert
DNA fordi en slik radikaliseringsprosess framstilles som så ube
tinget positivt for SV. Dynamikken i forholdet mellom SV og DNA
burde tilsi en noe mer forbeholden taktisk vurdering. Dilemmaet
kan trolig beskrives slik: SV kan i dag neppe bli større uten at
DNA i sterkere grad blir sentrumsorientert. DNA vil på sin side
trolig ikke radikaliseres uten at SV blir vesentlig større. Et
radikalisert DNA vil i sin tur lett føre til at SV blir mindre fordi
en eventuell radikalisering av DNA trolig vil være rettet mot å
redusere SVs oppslutning. Når SV igjen blir lite, vil DNA bevege
seg mot høyre, og så kan prosessen gjenta seg. Implisitt oppford
rer derfor programmet medlemmene til å skifte parti. Mye tyder
også på at en rekke SV-ere kunne følge denne oppfordringen uten
at det ville melde seg vesentlige behov for å endre politisk syn.
Etter min oppfatning indikerer altså det nye programmet en
dreining i SVs politikk som kan oppsummeres slik: Større vekt på
parlamentariske arbeidsformer, en mer ukritisk aksept av disse
arbeidsmåtene, et mer positivt forhold til DNA og mindre tro på
egen rolle. Nå skal ikke betydningen av prinsipp-programmer
overvurderes. Faktisk er det vanskelig å vurdere denne betydnin
gen lavt nok. Prinsipp-programmer brukes sjelden, og det nye
programmet som SV nå har vedtatt, blir sikkert ikke noe unntak
i så måte. Likevel er det ingen tvil om at det nye prinsipp-pro
grammet gir signal om en politisk dreining i SV - en dreining
som er viktig, interessant og bekymringsfull. Hvordan skal så
denne dreiningen beskrives og hva er årsakene?
Nye erfaringer, ny politikk

Det fristende å bruke forfallsmetaforer når en skal beskrive
utviklingen på den norske venstresida i de siste 10 årene. Det er
også lett å gi forklaringer på forfallet i termer av økonomisk
tilstramning, tilbakeslag i den anti-imperialistiske kampen, et
politisk stemningsskifte osv. Selv om disse forholdene er viktige
nok, tror jeg det er på tide også å se på noen andre faktorer.
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Jeg vil særlig henlede oppmerksomheten på den mulige betydnin
gen av endrede arbeidsformer og tilhørende endringer i politisk
erfaringsgrunnlag.
Mens 1970-åras aktivist ofte hadde erfaringer fra utenomparla
mentariske bevegelser, har som regel 1980-åras venstresideaktør
sine erfaringer fra forhandlingsarenaer - kommunestyre, fylkes
ting, politiske utvalg eller tariff-arbeid. Med unntak for det siste,
dreier dette seg om parlamentariske sammenhenger. Utenomparla
mentarisk kamp er det lite av, og det engasjerer ikke særlig
mange. Den typiske, aktive SV-er er altså blitt en kommunestyrerepresentant som har denne representasjonen som hovedoppgave.
De politiske læreprosessene er følgelig noen andre i dag enn de
var for 10-15 år siden. Politikk er (på nytt ?) i ferd med å endre
seg fra å dreie seg om prinsipper til å bli øvelser i det muliges
kunst. DNA er ikke lenger en prinsippiell politisk motstander,
men en forhandlings- og samarbeidspartner. Politiske markeringer
er mindre viktige enn å bli tatt alvorlig av de andre partiene.
Talerstolen, løpeseddelen, standen og megafonen har på denne
måten tapt seg i betydning sammenlikét med møterommene og
korridorene. Mye tyder følgelig på at SV er i ferd med å bli
preget av de samme politiske sosialiseringsprosessene som i lang
tid har preget DNA. Den politiske dagsorden er preget av kort
horisont, saksorientering, resultatorientering og forhandlinger. Når
SV aksepterer denne situasjonen, produserer situasjonen langsomt
men sikkert partiets ideologi slik at det blir overensstemmelse.
Denne utviklingen er ikke helt entydig. Selv om fagbevegelsesaktivisme også i stor grad er forhandlingspreget, er den samtidig
mer åpent konfliktoriéntert enn det parlamentariske arbeidet.
Dessuten er fagbevegelsen preget av at ekteskapet med DNA av
og til er problemfylt og gir opphav til mindre rystelser. Erfarin
gene fra fagforeningsarbeid trekker derfor ikke nødvendigvis i
samme retning som erfaringene fra det parlamentariske arbeidet,
men for tiden er det de sistnevnte som er hegemoniske i SV.
Er utviklinga i SV et ubønnhørlig resultat av at bordet fanger?
Spørsmålet er viktig, men vanskelig å svare på. I utgangspunktet
skulle en tro at det var mulig å opprettholde andre former for
politisk læring gjennom debatt og skolering internt i partiet. SV
er imidlertid i økende grad blitt preget av å være et parti uten
teoretisk debatt, og med liten politisk skolering. Et typisk og
viktig uttrykk for dette er sammenbruddet av den sosialistiske
studentbevegelsen. SV-studenter representerte et reservoar av
politiske studier og kritiske innspill som omtrent er totalt for
svunnet.
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Et annet viktig sammenbrudd i denne sammenhengen er kollapset
av en venstre-opposisjon i SV. Siden landsmøtene i 1977 og 1979,
der kjernen i en slik opposisjon gjorde alvorlige sekteriske feil,
har det i liten grad foregått synlig opposisjonell virksomhet i
partiet. Grunnlaget for slik virksomhet er selvsagt dårlig, ikke
minst fordi det mangler visjoner om hensikten med å være oppo
sisjonell.
SVs dilemma i dag kan beskrives som valget mellom pragmatisk
innflytelse og prinsipiell opposisjon, mellom parlamentariske
manøvrer og kritiske utspill. Dette dilemmaet handler blant annet
om SV skal ha noen rolle i formingen av en framtidig norsk
arbeiderklasse.2 Problemet for SV er i dag at dette dilemmaet
ikke lenger anerkjennes som et dilemma. De - for SV-ere - nye
politiske læreprossene gjør det helt naturlig å velge pragmatisk
innflytelse og parlamentariske manøvrer. Hva ellers skulle man
velge?
Prognosene for SVs utvikling er med andre ord dystre. Dominan
sen av parlamentariske læreprosesser gjør at det på kort sikt er
liten grunn til å vente annet enn at utviklingen vil følge i samme
sporet. SV vil fortsette å være et ansvarlig, stuerent, venstresosialdemokratisk parti med stadig mindre appell til uryddigge
opprørere. Dersom det skulle komme en ny politisk radikaliseringsbølge, er det ikke usannsynlig at den vil finne andre kanaler
enn SV for å organisere seg politisk.
Noter
1) Enda mer dramatisk har utviklingen selvsagt vært for "smågruppe-venstre" som
har avgått ved en stille død.
2) Arbeiderklassen er ingen historisk konstant. Den er en historisk prosess som
endrer innhold i tråd med utviklingen i klassekampen og de økonomiske forhol
dene. Her gjør i dag SV og AKP samme feil, men med motstatt fortrinn. SV tror
at middelklassen med nødvendighet må forbli middelklasse og øke i størrelse som
følge av økt levestandard, mens AKP tror at økonomisk elendiggjøring vil bevare
den tradisjonelle arbeiderklassen som AKP oppfatter som spesielt verneverdig.
Ingen av disse oppfatningene er særlig egnet som grunnlag for utforming av en
framtidig sosialistisk politikk.
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