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REDAKSJONELL INNLEDNING

Vardøger nr. 11/1981 stilte spørsmålet om sosialdemokratiet var
"Ved veis ende"? Underforstått i dette spørsmålet lå det også et
spørsmål om tida nå snart ikke var moden for et oppsving for
de venstresosialistiske kreftene. Åra som har gått har imidlertid
ikke gitt noen styrkelse av venstrekreftene. Arbeiderpartiet vil i
overskuelig fremtid være det dominerende partiet i arbeider
bevegelsen. Det partiet har tapt i oppslutning - det skjedde i all
hovedsak på 70-tallet t.o.m. valget i 1981 - er kommet de to
høyrepartiene (H og Frp.) til gode. Ser vi på arbeiderbevegelsens
(A, SV, RV, NKP) samlede oppslutning etter krigen, vil vi finne
at samtlige stortingsvalg t.o.m. 1969 ga over 50% av stemmene,
mens samtlige seinere valg har gitt under 50%, med valget i 1981
som et foreløpig lavmål (43,1%).
Det må være en vesentlig oppgave å klargjøre hvorfor Arbeider
partiets varige nedgang siden begynnelsen av 70-tallet ikke har
økt oppslutninga på venstresida. Dette forholdet innebærer jo
egentlig at Arbeiderpartiets krise også blir venstresosialismens
krise. Denne krisa er ikke bare en velgermessig krise. Det er
også en ideologisk krise som gir seg utslag i svekket tiltro til
sosialismen som løsningen på kapitalismens problemer og et
dramatisk fall i entusiasme og aktivitet innen hele arbeider
bevegelsen på 80-tallet. Ikke bare i Arbeiderpartiets medlemsrekker, men like mye i SV og RV, er det en tydelig pessimistisk
stemning som hersker. Det er skjedd et stemningsskifte siden 70åras venstreradikale optimisme. Dengang ble problemet definert
som et partiproblem: Det gjaldt å skape det slagkraftige partiet
som arbeiderklassen trengte når Arbeiderpartiet var "avslørt", noe
som iallfall ville skje når det økonomiske spillerommet for
klassekompromisset ble undergravd. Det som skjedde var at de
delene av arbeiderklassen som faktisk brøt med partiet, gikk til
høyre. Idéen om at arbeiderklassen var en kompakt blokk som
presset sosialdemokratiet fra venstre, gikk dermed i oppløsning.
Ikke bare partiet, men arbeiderklassen sjøl ble i økende grad et
"problem". Høyrebølgen og stemningsskiftet fra slutten av 70tallet skapte en åpen og "udogmatisk" situasjon. En periode
strømmet det på med nye og gamle idéer: sosialisme på norsk,
kommunalisme, liberale utopier, proletariatets død osv. I dag er
også denne søkinga etter et colombi egg for venstresida mer eller
mindre innstilt. Ideologisk sett hersker det resignert stillhet. Det
er vanskelig å si noe nytt og de som har noe nytt å si oppdager
at det er liten vits i å si det: publikum har gått hjem.
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Imidlertid er det gode argumenter mot ensidig pessimisme på 80tallet, som det var gode argumenter mot ensidig optimisme på
70-tallet. Først og fremst tror vi det heftet som her legges
frem, gir et nødvendig nyansert og detaljrikt bilde av situasjonen.
Når vi på nytt velger sosialdemokratiet som tema, er det i
erkjennelsen av sosialdemokratiets dominans i arbeiderbevegelsen.
Når det andre hovedtema i dette heftet er arbeiderklassen, er det
fordi Arbeiderpartiets problemer ikke bare er et resultat av
partiets egen politiske utvikling, men også et resultat av
utviklinga i arbeiderklassen. Arbeiderklassen er ikke i ferd med å
forsvinne. Men problemet er at den radikalt har endret sammen
setning, og at den nye arbeiderklasse preges av kampformer og
holdninger til politikk som venstresida knapt har erkjent som en
realitet. Venstresidas styrke på 70-tallet var at den var et
ideologisk kraftsenter som påvirket sine omgivelser. I dag er det
heller det omvendte som er tilfellet, og da mener vi at venstre
sida som sådan blir mindre interessant enn arbeiderklassen og
sosialdemokratiet. Det gjelder også for venstresida sjøl. Bortsett
fra Knut Sørensens kritikk av SV, er det derfor ingen bidrag i
dette heftet som behandler et rent venstreside-tema.
Dette Vardøger er ikke laget ut fra noen felles, gjennomdiskutert
konsepsjon. Uten at motsetningene skal overdramatiseres, vil
leseren finne viktige nyanseforskjeller mellom de ulike forfatt
erne. På den ene sida har vi det syn som tenderer i retning av å
se sosialdemokratiet som en politisk kraft som effektivt demobi
liserer og disiplinerer arbeiderklassen og som til syvende og sist
kommer til å ende som et rent borgerlig parti uten entydig
klassetilknytning. Dette synes å være perspektivet i Perry Ander
sons bidrag, hvor han på slutten av sin artikkel antyder en
utvikling av det europeiske sosialdemokratiet i retning av det
amerikanske Demokratiske parti. På den andre sida har vi de
analysene som legger vekt på at det finnes motkrefter, både
innad i arbeiderbevegelsens partier, men særlig i arbeiderklassen
og dens innflytelse på statsapparatene, som sørger for å hindre
en reell demobilisering, og som hevder at det heller ikke på
1980-tallet har skjedd noen dramatisk og entydig svekkelse av
arbeiderbevegelsens maktstilling. Dette er perspektivet i det andre
internasjonale bidraget til dette heftet som er skrevet av Goran
Therborn.
Bidragene fra Hans Ebbing, Anders Todal Jenssen og Arne Overrein, delvis også bidragene fra Ottar Brox og Halvard Tjelmeland
kan uten store vansker betraktes som kommentarer til denne
debatten. Det politiske spørsmålet, som ikke minst Arbeider
partiets passive regjeringsadministrasjon gjennom de siste 20
månedene reiser, er hvor grensene for de sosialdemokratiske
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partienes høyredreining går. Dette spørsmålet dreier seg jo også
om det er mulig og ønskelig for kreftene til venstre fra
Arbeiderpartiet å komme inn i et kommunikasjons- og påvirk
ningsforhold til dette partiet.
Det er ikke bare viktig å studere Arbeiderpartiets erfaringer.
Med den politiske isolasjon og ideologiske uttørking som venstre
kreftene preges av, er det ingenting å tape på et direkte og
saklig debattforhold til sosialdemokratiet.
Med dette vil vi ikke ha sagt at dagens Arbeiderparti kan
reformeres'ved hjelp av argumenter alene. I så fall skulle de
venstreintellektuelle som i politisk frustrasjon (og kanskje også
med karriereopportunistiske motiver i bakhodet) beveget seg inn i
partiet i løpet av 80-tallet, nettopp i dagens situasjon ha latt
høre fra seg. Eksempelvis har det i forbindelse med frihetsdebatten og tilnærminga til en liberal frihetsoppfatning, med få
unntak (William Lafferty) vært påfallende stille med kritikk mot
partiledelsens nye tanker. Tydeligvis er det slik at enhver virkelig
opposisjon, må være knyttet til sosiale eller politiske bevegelser
utafor partiet for å få effekt. Mangelen på et slikt press er i dag
en viktig grunn til at det ikke eksisterer noen besluttsom
opposisjon innad. Dette i motsetning til situasjonen så seint som
80-tallets første år, der en bred opposisjon markerte seg sterkt
bl.a. i freds- og nedrustningsdebatten.
* * *

Med dette heftet henvender vi oss til alle som interesserer seg
for temaet sosialdemokrati og arbeiderklasse, hva enten denne
interessen er av teoretisk eller politisk karakter. Alle kommen
tarer, om det er som bidrag til seinere Vardøgernummer eller på
annen måte, mottas med takk. I desember 1989 vil det være 20 år
siden det første Vardøger kom ut. Det betyr at vi ligger an til å
gi ut gjennomsnittlig omtrent ett nummer pr. år i disse 20 åra.
For et tidsskrift er ikke dette mye. Likevel kan vi ikke si oss
misfornøyde fordi det teoretiske og praktiske arbeidet med
tidsskriftet stort sett har vært avhengig av innsatsen til en
relativt liten gruppe mennesker. For å sikre og om mulig øke
takten av Vardøgerutgivelser, tror vi at det er viktig at flere
bidrar i dette arbeidet.
Vardøgerredaksjonen har aldri vært forvent med innlegg og
reaksjoner utenfra. Skulle dette bero på den oppfatning at
Vardøger ønsker å arbeide for seg sjøl og uten hjelp fra
omverdenen, så er dette en misforståelse. Vi vil derfor under
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streke at vi er åpne for både bidrag (korte eller av "normal"
Vardøgerlengde) og forslag til kommende temaer som Vardøger
skal ta opp.
Til slutt vil vi nytte høve til å rette en spesiell takk til to av
bidragsyterne: Gåran Therborn og Ottar Brox. Therborn har
oppdatert sin analyse med et etterord skrevet spesielt for Var
døger. Brox har gitt oss lov til å trykke utdrag av hans bok: Ta
vare på Norge! Sosialdemokratiet under høyrebølgen, Gyldendal
Norsk Forlag. Boka er nylig kommet i handelen.

Januar 1988
Arne Overrein
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Perry Anderson:
SOSIALDEMOKRATIET PA 80-TALLET

Innenfor den utviklede kapitalistiske verden har Vest-Europa helt
siden århundreskiftet vært preget av betydningsfulle sosialdemo
kratiske bevegelser. Det moderne sosialdemokratiet ble født her,
og det har ikke i særlig grad greid å spre seg utenfor sine
opprinnelige hjemland. De nordamerikanske og japanske sam
funnene har - til tross for viktige eksempler på militante arbei
deraksjoner og sosialistisk organisering - ikke frambrakt bevegel
ser med sammenliknbar styrke eller stabilitet. I fire tiår har stor
industriens regjeringer hersket forholdsvis uhemmet og uten å
møte særlige restriksjoner i Washington eller Tokyo. I samme
periode har ikke en eneste Vest-Europeisk hovedstad vært uten
erfaring med en eller annen form for sosialdemokratisk regjering
eller koalisjon. Ofte har slike partier sittet ved makten i lange
perioder og proklamert sine bestrebelser på innfri arbeiderklas
sens interesser. Denne forskjellen er et av de mest iøyenfallende
og velkjente trekk ved de politiske forholdene under etterkrigs
tidens imperialisme.
Hovedlinjer i det nordeuropeiske sosialdemokratiets historie

Men det har skjedd store forandringer innen Vest-Europeisk
sosialdemokrati de siste årene. Disse endringene har reflektert
forskyvninger i den internasjonale kapitalakkumulasjonen og i
forholdet mellom klassekreftene i hele den avanserte kapitalismen.
Både sosialdemokratiets funksjon og bevegelsens relative styrke i
de enkelte land er blitt forandret i den Gamle Verden. For å
forstå disse transformasjonene er det nødvendig å kaste et blikk
på det europeiske sosialdemokratiets historie. Denne bevegelsen
har hatt sine klassiske hjemland i Vest-Europas nordlige sone. I
verdensmålestokk har den Andre Internasjonalens massepartier
hatt sin lengste kontinuerlige historie i Skandinavia, England,
Nederland og i de tysktalende landene. Der har de sittet lengst
ved makten, og der har de fått igjennom den mest omfattende
lovgivningen.
Det er ikke vanskelig å finne grunnene til denne nordlige ledelse.
Det klassiske sosialdemokratiet blomstret i de økonomisk mest
avanserte og velstående landene på kontinentet. England, Belgia
og Tyskland - i den rekkefølgen - sto for den mest suksessrike
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industrialiseringen i Europa på 1800-tallet. Østerrike, Skandinavia
og Nederlandene ble deres priviligerte periferi. I disse landene
var arbeiderklassen enten industrielt sterkere og mer tallrik enn
noe annet sted, som i England, Belgia, Tyskland eller Østerrike,
eller den hadde fordelen av gunstige sosiale allianser med mas
sene av uavhengige småbonder på landsbygda. Dette var det
typiske mønstret i Skandinavia.
I disse omgivelsene vant det nordlige sosialdemokratiet tidlig sine
første valgseire. Det er nå om lag 80 år siden første gang et
parti tilknyttet den Andre Internasjonale vant flertall, i Finland i
1907. Allerede få år senere var det tyske sosialdemokratiet Riks
dagens største parti. Første verdenskrig viste imidlertid med all
ønskelig tydelighet hvor langt det var fra en slik oppsamling av
stemmer - og av medlemmer, for den del - til å forberede angrep
mot kapitalmakten eller den borgerlige staten. De største partiene
i den Andre Internasjonalen samarbeidet med sine egne herskerklasser om en inter-imperialistisk massakre. Deretter gjorde de
alt de kunne for å avverge den etterfølgende sosial-revolusjonære
krisen. Den tok form av masseoppstander mot den Gamle Orden
som var rammet av dyp mistillit. Tysk og Østerriksk sosialdemo
krati gikk inn i regjeringsposisjoner for første gang i 1918-1919
som koalisjonspartnere med borgerlige partier, i felles bestrebel
ser på demme opp folkelig uro og stabilisere den parlamentariske
staten. Det engelske Labour-partiet viste seg tilsvarende forsiktig
og konstitusjonelt orientert da det et par år senere fikk sjansen
til å danne mindretallsregjering. Det samme skjedde med de
svenske sosialdemokratiske lederne under den spente politiske
krisen i Sverige etter krigen. De nordlige sosialdemokratienes
inntreden i regjeringsposisjon ga dem hovedsaklig en rolle som en
slags nød-støtdempere i den store europeiske turbulens som
oppsto i kjølvannet av våpenstillstanden i 1918.
I løpet av disse årene ble de mest militante delene av arbeider
klassen i land etter land ytterligere radikalisert. De vendte bort
fra den Andre og gikk over til den Tredje Internasjonalen. Men
samtidig ble også tidligere passive eller uorganiserte arbeidergrupper politisert, og for det meste førte dette til en oppsvulming
av grunnplanet i fagbevegelsen og av sosialdemokratiets velgerbasis. De sosialdemokratiske partiene hadde mistet regjerings
makten med en gang de mer umiddelbare trusler mot kapitalens
politiske dominans like etter første verdenskrig var overvunnet.
Men mange av disse partiene fikk en ny sjanse da det økono
miske sammenbruddet rammet Europa på slutten av 1920-tallet.
Hvordan utnyttet de denne sjansen?
i
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Stort sett hadde de ingen ide om hva de skulle gjøre. Ingen av
dem gjorde forsøk på å nasjonalisere noe som helst. Noen prøvde
seg med mindre sosiale reformer, etter mønster av sosialforsikrings-liberalismen fra før første verdenskrig. Hovedsaklig
forsøkte de imidlertid - uten særlig hell - å tvinge i gjennom
nyklassisk ortodoksi i finanspolitikken. Snowden i England og
Hilferding i Tyskland var foregangsmenn i forsøkene på å sette
inn opprenskende doser av deflasjon for å forhindre at depre
sjonen spredde seg videre. Selv de engelske liberalerne - for ikke
snakke om nazistene - var modigere enn dette. Sverige igangsatte
riktignok - delvis uten at man var helt klar over det - en ukon
vensjonell politikk for forsvare sysselsetningen, men selv der var
det viktigste initiativet standard deflasjonspolitikk. Stilt overfor
århundrets mest katastrofale økonomiske krise hadde sosialdemo
kratiet som sådan simpelthen ingen egen politikk. Selv når det
bedømmes etter de mest moderate reformistiske kriterier, var
sosialdemokratiets rulleblad i mellomkrigstiden lite imponerende.
Det nordeuropeiske sosialdemokratiets gullalder i etterkrigstiden

Den annen verdenskrig forandret sosialdemokratiets stilling og
utsikter i Nord-Europa på to måter. For det første, og mest
grunnleggende, førte de verdensomspennende militære sammen
støtene til at keynesiansk økonomisk styring ble etablert i
kapitalismens sentrum. Det tredje riket hadde gått foran i den
praktiske iverksettelsen av Keynes’ doktriner ved sin gjenopp
rustning fram til krigen (til Keynes’ tilfredshet, åpent uttrykt i
den tyske utgaven av hans General Theory). Det engelske finans
departementet (Treasury), som tradisjonelt hadde vært verdens
mest sneversynte representant for nyklassisk stivsinn, konverterte
raskt til keynesianismen da tysk krigsmateriell begynte å nærme
seg kanalhavnene. Snart overgikk London selv Berlin når det
gjaldt dirigistisk mobilisering av alle ressurser og underskuddsbudsjettering for finansiere krigsengasjementet. Roosevelts
USA var, tross all retorikk omkring "New Deal", fortsatt dypt
nede i depresjonen da krigen brøt ut. Det ble det siste landet
som oppdaget hvilket suverent hjelpemiddel militær-keynesianismen var, men kom samtidig til å høste aller flest fordeler av den.
Krigsavslutningen betød en ny økonomisk dagsorden for Vesten.
Den førte til den andre hovedforandringen i Nord-Europa. Nedkjempelsen av fascismen hadde utløst en mektig bølge av folkelig
radikalisering, like omfattende, om enn ikke så dyptpløyende som
ved avslutningen av første verdenskrig. De sosialdemokratiske
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organisasjonene var rede til suge opp denne nye flom av ar
beidere, som engasjerte seg i politikk og faglig arbeid, og som
hadde store forhåpninger om virkelig å forandre verden etter at
krigen var slutt.
Det britiske Labour førte an i den nye politiske konjunkturen
etter sin store valgseier i 1945. Sosialdemokratiet hadde nå en
sterkere massebasis enn før krigen. Det hadde arvet en fiks
ferdig formel for å administrere kapitalismen på en måte som
tilfredsstilte alle dets velgergrupper. Motsyklisk, keynesiansk
styring av etterspørselen påvirket innenlandsk konsum gjennom
statsutgiftene. Dermed ble det mulig på samme tid både å stimu
lere profittraten for kapitalen og å øke levestandarden for
arbeiderne. Det var selvsagt den underliggende dynamikken i den
verdensomspennende akkumulasjonen som muliggjorde denne "finstyringen" av økonomien. Men det var da også nettopp på denne
tiden at mellomkrigstidens lange bølgedal slo over i et inter
nasjonalt økonomisk oppsving av historisk unike dimensjoner.
Utgangspunktet for dette oppsvinget var nyinvesteringer i fast
kapital, deretter spredningen av "fordismen", nemlig utbygging av
infrastruktur, etterspørsel etter privatbiler og andre varige
konsumgoder knyttet til etterkrigstidens massekonsum og amerika
niserte livsstil. Slik gikk det til at de sosialdemokratiske re
gjeringene, gjennom 25 års økonomisk høykonjunktur, kunne trone
over full sysselsetting, økende inntekter og omfattende utbygging
av velferdstatens sosiale tjenester i sine respektive land. Na
sjonalisering - en gang formelt sett et hovedmål for disse
partiene - ble bare benyttet i underskuddsektorer som ble støttet
for å sikre billige innsatsvarer til den private akkumulasjonen.
Statsdrift ble et grensetilfelle, slett ikke noe uttrykk for blandingsøkonomiske prinsipper. Det ble noe som en nesten helt
kunne unnvære i det mest vellykkede av alle de nordlige sosial
demokratiene, Sverige.
Kapitalismen ble samtidig både forbedret og styrket gjennom en
slik administrasjon. Sosialdemokratiets regjeringsposisjon var
ikke hovedårsaken til forbedringen av de materielle levekårene
for arbeidsfolk i Nord-Europa i denne perioden. Sammenliknet
med Storbritania eller Norge under arbeiderpartiregjeringer, fant
det sted langt større endringer i levekårene for vanlige folk i
Japan eller Spania under konservative eller fascistiske regimer.
Det avgjørende var kapitalismens generelle vekst i hvert enkelt
land. Keynesianismen var ikke sosialdemokratiets, men den
borgerlige liberalismens oppfinnelse. Den kunne anvendes av en
hvilken som helst kapitalistisk stat på den tiden, akkurat slik
nazistenes finansminister Schacht hadde anvendt den på 1930-tal8

let. Men i kontrast til innsatsen i mellomkrigstiden kan det nordeuropeiske sosialdemokratiet i det minste rose seg av en egen
artet prestasjon i etterkrigstiden. Det reiste grunnmuren til en
velferdsstat som innebar genuine sosiale gevinster for arbeiderne,
i form av helsetjenester, offentlig boligbygging, tilgang på
utdannelse og pensjonsrettigheter. Dette er det ingen klare
paralleller til i de avanserte kapitalistiske landene som ikke har
vært preget av et sosialdemokrati, framfor alt Japan og USA.
Velferdsstaten var ingen uunngåelig eller konstant ledsager til
full sysselsetting og sterk vekst. Til tross for at sosialdemo
kratiet for lengst hadde oppgitt alle sosialismens politiske mål,
bidro det likevel til å fastholde arbeiderklassens følelse av
selvstendig klasseidentitet, en identitet der arbeiderklassen
defineres som kapitalens motstykke, og dette på en adskillig mer
markert måte enn i Nord-Amerika eller Japan. I de mest vel
lykkede tilfellene virket disse to dimensjonene ved sosialdemo
kratiet forsterkende på hverandre. Velferdsreformer stimulerte
selvtilliten i og organiseringen av arbeiderklassen, og gjennom et
tett nett av fagforeninger og partilag lyktes det ved hvert valg å
mobilisere nok stemmer til at reformismen kunne videreføres.
Denne dialektikken ble mest fullstendig realisert i Sverige og
Østerrike, og aller minst i England, en forskjell som henger nøye
sammen med de internasjonale betingelser som disse sosialdemo
kratiske partiene måtte forholde seg til på den tiden. Den
engelske Labour-regjeringen var en aktiv juniorpartner i USAs
globale kontrarevolusjonære politi-virksomhet og deltok ivrig i å
nøre opp under den kalde krigen. Den var eksempelvis en av
gjørende kraft i dannelsen av NATO der den første general
sekretæren ble den belgiske sosialisten Henri Spaak. De fleste
kontinentale partiene var på tilsvarende vis servile deltakere i
det antikommunistiske korstoget (selvsagt med unntak av noen få
selvbestaltede "revolusjonære" typen av Schachtman eller Mac
Intyre). Den kalde krigen satte strenge ideologiske og politiske
grenser for sosialdemokratisk praksis på det nasjonale planet.
Utenfor denne rammen, i en nøytral kontekst, kunne den svenske
og den østerrikske modellen gå lenger og forskanse seg bedre.
Sosialdemokratiet og 70-tallskrisen i Vest-Europa

Tidlig på 70-tallet tok etterkrigstidens lykkelige dager slutt for
sosialdemokratiet. Keynesianismen hadde sikret disse lykkelige
dagene. Den fordistiske akkumulasjonsmodellen brøt imidlertid
sammen og måtte vike for et langvarig økonomisk tilbakeslag. Da
strakk heller ikke de keynesianske teknikkene til, og sosialdemo
kratiet hadde ingen alternative resepter for hvordan de på egen
hånd kunne regulere økonomien. Resultatet var en uungåelig og
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altomfattende krise for det nordlige sosialdemokratiet. Målsetnin
gen om sosialisering hadde man oppgitt for lenge siden. Men nå,
i det stagflasjonen satte inn og arbeidsløsheten vokste, viste det
seg at nettopp den velferdsstaten sosialdemokratiet hadde reist,
ble utropt til det økonomiske tilbakeslagets viktigste årsak.
Sosialdemokratiet var i denne situasjonen uten noe perspektiv som
var uavhengig av den rådende kapitalistiske samstemmighet og var
derfor ute av stand til å motstå den monetaristiske dreiningen
som fulgte i kjølvannet av den første kraftige økningen av olje
prisene. Resultatet var et deflasjonært press på offentlige utgifter
under Callaghans og Schmidts regimer i England og Vest- Tysk
land. Man kastet av velferdsytelser som ballast og skapte arbeids
løshet, i strak motsetning til den type politikk som hadde vært
sosialdemokratiets raison d’etre i etterkrigsperioden før 1973. Det
tok ikke lang tid før både Labour og SPD var kastet fra re
gjeringsposisjon, i det et stort antall av deres arbeiderklassevelgere gikk over til de lokale konservative partiene. I Skan
dinavia var overtakelsen av monetarismen mindre høylydt og
abrupt, men noe senere på 70-tallet falt etterhvert også der det
ene langlivede sosialdemokratiske regimet etter det andre. I
Sverige så man avslutningen av over førti år med SAP-styre etter
det politiske kaoset i forbindelse med "likevektsriksdagen" (19736), reform av valgsystemet og kjernekraft-folkeavstemningen i
1976, mens det norske Arbeiderpartiet ble avløst av en konser
vativ regjering i 1981.
I dag er Nord-Europa, denne tradisjonelle bastion for det inter
nasjonale sosialdemokratiet, blitt en skueplass for aggressive
høyreorienterte regimer, sterkt reaksjonære administrasjoner med
en bred folkelig basis, innstilt på å demontere sosiale ytelser,
svekke fagbevegelsen, privatisere offentlig virksomhet: i et ord,
slå tilbake mye av arven fra de sosialdemokratiske årene. Som i
1945, er det England som går i bresjen med Thatcher-regjeringens
triumf, et år før Reagan ble valgt til amerikansk president. Kohls
regjering i Vest-Tyskland, Martens i Belgia, Lubbers i Holland,
Schlltter i Danmark, er alle alen av samme stykke. Med unntak av
den første er alle disse regjeringene ledet av kapable høyreorien
terte politikere med utvilsom folkelig appell. De fleste av dem,
som Thatcher, har slått tilbake omfattende utfordringer fra
fagbevegelsen: gruvearbeiderstreiken i England, statsansatte
arbeideres aksjoner i Belgia og Holland, og generalstreik i Dan
mark. De har like fullt fått fornyet sitt mandat ved neste valg. I
Norge er DNA tilbake ved makten fra og med våren 1986, men i
en mindretallsregjering som både sitter utrygt og handler i para
lyse.
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Bare Sverige og Østerrike har stått mot 80-tallets høyrevind men bare foreløpig. Etter valget i 1986 har det østerrikske sosial
demokratiet (Sosialistpartiet) gått inn i en bred koalisjon med det
konservative Folkepartiet. Statsministeren er sosialdemokrat, men
den konservative utenriksministeren er president Waldheims mann.
Denne høyredreiningen førte til at sosialdemokratiets landsfader
framfor noen, Bruno Kreisky, offentlig brøt med partiet. SAP i
Sverige har klamret seg til makten ved holde sysselsettingen
oppe, framfor alt takket være en drastisk devaluering i 1982 (som
bringer tankene hen på en tilsvarende aksjon i 1931) til støtte
for landets eksportindustrier. Men etter Palme synes selv denne
siste bastionen usikker, etter som effektene av bedret konkur
ranseevne avtar og den velkjente prosessen med "industriell
omstilling", dvs. tap av arbeidsplasser, setter inn. Fagbevegelsen
viser da også økende uro overfor den offisielle innstramningspolitikken. Sosialdemokratiet har mistet fotfestet i nord, overalt i
sterk grad, i visse tilfelle på en helt overveldende måte.
Fra kommunisme til Eurokommunisme i Sør-Eurpoa

I mellomtiden har imidlertid Sør-Europas politiske bane gått i
nøyaktig motsatt retning. Fram til sent på 1960-tallet hadde
denne delen av Kontinentet ikke en eneste virkelig sosialdemo
kratisk bevegelse. Men tidlig på 1980-tallet, mens konservative
regjeringer satt ved makten i London, Brussels, Amsterdam, Bonn
eller København, hadde man sosialdemokratiske statsministre i
Paris, Roma, Madrid, Lisboa og Athen. Hva er forklaringen på
denne kontrasten?
Historisk sett startet industrialiseringen senere eller foregikk i
det minste langsommere i Sør- enn i Nord-Europa. Industrien
utviklet seg i omgivelser som var mye mindre gunstig for ar
beiderbevegelsen. På 1800- og tidlig på 1900-tallet utviklet det
seg en mer tilbakeliggende og lite dynamisk kapitalisme i byene.
Denne sto overfor en mer konservativ rural periferi, dominert av
bøndene og kirken. Den franske industrien, den best utviklede i
dette området, klarte aldri å bli så dynamisk som Belgias eller
Tysklands. Samfunnet var dominert av arkaisk parselljordbruk,
noe som reduserte industriens betydning. Store deler av landsbygdsbefolkningen i Italia eller Spania var i klørne på et halvføydalt latifundia-system. Portugal og Hellas lå på et enda lavere
sosioøkonomisk utviklingsnivå. I denne konteksten utviket det seg
en helt distinkt balanse mellom de politiske kreftene. På den ene
siden oppsto det innen arbeiderklassen flere revolusjonære tradi
sjoner enn i det reformistiske nord. Opprinnelig var disse anar
kistiske eller syndikalistiske, men senere oppsto også kommuni
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stiske tradisjoner, og noen ganger hadde de sogar begrenset
støtte fra bøndene. På den annen side var tyngden av den domi
nerende maktblokken - med dens typiske reaksjonære kirkelige
komponent - også relativt sett mye større enn i nord. Arbeider
klassen var subjektivt sett mer stridslysten, men objektivt sett
svakere og mer isolert.
Midt på 60-tallet, da det nordiske sosialdemokratiet feiret sine
jubelår, var arbeiderklassene i sør overalt ledet av kommunist
partier. Men disse partiene levde på sin side enten en ghettotilværelse - som PCF i Frankrike eller PCI i Italia - eller en ren
undergrunnstilværelse - som PCE i Spania, PCP i Portugal og
KKE i Hellas. Mens de nordlige landene opplevde lange perioder
med sosialdemokratisk styre innenfor et vanlig parlamentarisk
system med skiftende regjeringspartier, hadde de sørlige landene
ingen tilsvarende erfaring, verken med vekslende partier ved
makten eller med reformorienterte administrasjoner utgått fra
arbeiderbevegelsen. Spania og Portugal hadde hatt fascistiske
diktaturer siden før krigen. Hellas var i hendene på en militærjunta. Italia hadde vært styrt av en ubrutt serie kristelig-demokratiske koalisjoner siden starten på den kalde krigen. Frankrike
hadde hatt uavbrutt høyredominans i tjue år etter at Alger-kuppet førte til opprettelsen av den Femte Republikken.
Men dette politiske monopolet ble ledsaget, fra sent på 1950-tallet og framover, av en aksellererende økonomisk utvikling og
hurtig sosial endring. Frankrike, Spania og Italia kunne alle
registrere meget høye vekstrater da verdensøkonomiens høykon
junktur toppet seg på 60-tallet. Bønder forlot sine jordstykker.
Industri og tjenesteytende næringer ekspanderte kraftig. De nye
mellomlagene svulmet opp. Den religiøse ideologien ble svekket.
Disse prosessene forandret de brede massenes levestandard og
forventninger.
Tidlig på 1970-tallet var det klart at det måtte skje avgjørende
politiske endringer for å imøtekomme de nye sosiale realitetene
som var skapt av den kapitalistiske moderniseringen. Det er på
denne bakgrunnen man må forstå fenomenet Eurokommunisme.
Den besto framfor alt i at kommunistpartiene i sør brøt med
tradisjonene fra den Tredje Internasjonale. (Disse tradisjonene
var i seg selv avgjørende endret siden 1920-tallet, men de var
fortsatt synlige så sent som på 1960-tallet). I stedet anla disse
partiene strategiske perspektiver som liknet på dem de nordlige
sosialdemokratiske partiene hadde hatt ved begynnelsen av sin
egen karriere, altså da de ennå formelt forpliktet seg til å lede
en overgang til sosialisme. Nesten alle temaene i den eurokommunistiske diskursen var faktisk rekapituleringer av den opprinnelige
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sosialdemokratiske diskursen med vekt på en gradvis, fredelig og
konstitusjonell vei til makten.
Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor denne endringen fant
sted på dette tidspunktet. De større søreuropeiske kapitalistiske
samfunnene hadde nådd et økonomisk og sosialt utviklingsnivå
som ikke lå langt under det nordeuropeiske nivået. Frankrike var
nå mer velstående enn England. Dermed lå veien åpen for at
disse landene før eller senere ville tre inn i en tilsvarende poli
tisk syklus. Med en gang den autoritære reaksjonens korsett var
løsnet, ville de begynne å gjøre sine egne sosialdemokratiske
erfaringer. Det var åpenbart et meget vidt spillerom for velferdsog finanspolitiske reformer i disse samfunnene. Eurokommunismen
representerte en objektiv foregripelse av denne nye konjunkturen,
og et omfattende forsøk på tilpasse seg den.
Fra Eurokommunisme til Eurososialisme

Men den latinske kommunismens utspill for å vise moderasjon og
vinne respekt var på fatalt vis hemmet allerede fra starten. På
det ideologiske nivået lå dette utspillet kanskje nær opp til det
klassiske sosialdemokratiet. Men de Eurokommunistiske partienes
organisatoriske former var fortsatt de samme som preget den
tradisjonelle kommunistiske bevegelsen fra og med den stalinistis
ke epoken, og deres internasjonale koblinger - likegyldig om de
var rene overlevninger og aldri så tvetydige - var til de postrevolusjonære samfunnene i øst. Resultatet var at Eurokommunis
men stort sett ryddet veien for framveksten av Eurososialismen,
altså for framveksten av nyopprettede eller gjenreiste virkelig
sosialdemokratiske partier. Disse partiene dukket opp fra helt
beskjedne eller marginale posisjoner og sto plutselig fram helt i
sentrum av den politiske scenen, på bekostning av de kommu
nistiske partiene. Logikken i en slik erstatning er ikke mystisk i
det hele tatt. Hvis massene i et utviklet kapitalistisk samfunn må
velge mellom to partier som begge proklamerer at de fører sosial
demokratisk politikk, er det sannsynligvis en sterk tendens til at
de søker den mest sammenhengende versjonen, nemlig den som
baserer seg på sosialdemokratiske organisasjonsmodeller og tilsva
rende internasjonale kontakter.
En slik logikk har gjort seg gjeldende med forskjellig styrke i de
tre hovedlandene det her dreier seg om. Erstatningen har vært
mest dramatisk i Spania. Det spanske sosialdemokratiske partiet,
PSOE, hadde bare gitt nølende og svake bidrag til motstanden
mot Franco. Partiet sto ved diktatorens død bare med en håndfull
medlemmer, mens det spanske kommunistpartiet var en masseorga
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nisasjon hvis kadre i flere tiår hadde ledet undergrunnsmotstanden mot diktaturet. Likevel tok det bare et par år før styrkefor
holdet var snudd helt på hodet. PCE ga hele sin militante fortid
på båten til fordel for en direkte frastøtende oppslutning om
Bourbon-monarkiet, "nasjonal enhet" og kapitalistisk konstitusjonalisme. I 1981 vant PSOE en massiv valgseier og fikk rent
parlamentarisk flertall, mens PCE hadde skrumpet inn til en
demoralisert skygge av seg selv, med under 5 % av stemmene.
I Frankrike la PCF opp til en alliansestrategi i forhold til det
nydannede og langt fra robuste Sosialistpartiet tidlig på 1970tallet. PCF var da det langt sterkeste partiet, med flertallet av
den franske arbeiderklassen bak seg helt siden den 2 verdens
krigen. Igjen, i løpet av noen få år, der PCF oppdaget de dårlige
sidene ved proletariatets diktatur og de gode sidene ved fransk
atomavskrekking, fikk PS åpenbart overtaket og grep tilbake til
antikommunistisk utskjelling. Da PCF trakk seg ut av alliansen i
siste øyeblikk før valget i 1978, svekket det bare partiet ytter
ligere. Tidlig på 1980-tallet var det redusert til en lydig tjener
som holdt stigbøylen fram for den sosialistiske presidenten Mitterand - som hadde sprarket PCF til politisk impotens. I Italia
gikk PCI enda et hakk lenger, i det det selv forsøkte å få i
stand en allianse, ikke med Sosialistpartiet, men med kjernepartiet på den italienske høyresiden, Kristelig-Demokratene (DC),
samtidig som de ivrig agiterte for NATO. Utnyttet, men vraket da
det "historiske kompromisset" ikke lenger interesserte DC, har
PCI siden måttet finne seg i å være tilskuer til hvordan det
Sosialistpartiet de tidligere avviste som samarbeidspartner, gikk
en strak seiersgang mot makt og innflytelse. Tidlig på 80-tallet
hadde partiet både klart å legge beslag på statsministerstillingen
og å få i stand det samarbeid med Kristelig Demokratene som PCI
ikke hadde fått til.
Utviklingen i Portugal og Hellas var ganske annerledes. Til tross
for de store endringene på 1960-tallet var disse landene fortsatt
betydelig fattigere samfunn, med dårligere betingelser for borger
lige politiske "normaltilstander". I begge tilfellene var de gamle
herskende gruppenes fall framskyndet, ikke av innenlandske
opprør, men av utenrikspolitiske forhold, nemlig av de respektive
diktatorenes oversjøiske eventyr, henholdsvis i det sørlige Afrika
og i det østlige Middelhavsområdet. Ikke i noe av landene viste
det lokale kommunistpartiet særlig iver etter å begi seg i eurokommunistisk retning. Begge fastholdt en mer tradisjonell hold
ning. Åpningen for Eurososialismen ble her derfor av en annen
type. Hellas og Portugal er de to vestlige samfunnene som i
etterkrigstiden har vært nærmest sosial revolusjon: Hellas i
1944-48 og Portugal i 1974-75. Kommunistpartiene var sentrale
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drivkrefter under begge disse krisene, som førte til at ikke bare
de herskende klassene, men også urbane mellomsjikt og grupper
blant bøndene, sto tilbake med en traumatisk erindring om kom
munistpartienes rolle. Når således det gamle regimet - inklusive
høyresidens hovedbastioner - var styrtet, framsto et vakum i
sentrum som kunne fylles av et framvoksende sosialdemokrati.
PASOK, den greske versjonen, var faktisk en direkte avlegger av
Senter-Unionen fra 1960-tallet. Men fordi den greske borger
krigen hadde funnet sted for såpass lenge siden, var det greske
partiet faktisk mye mer radikalt enn Mario Soares’ portugisiske
Sosialistparti, hvis suksess sent på 70-tallet i langt sterkere grad
skyldtes dets rolle som en kontrarevolusjonær skjerm mot storm
kastene under "nellik-revolusjonen".
Eurososialismens problemer

1 1982 triumferte Eurososialismen over hele det sørlige området:
Mitterand ved makten i Frankrike, Craxi i Italia, Gonzales i
Spania, Soares i Portugal, Papandreou i Hellas. Sør-Europa så ut
til å tre inn i sin egen syklus av reformistiske regjeringer, en
syklus som kunne sammenliknes med den nordeuropeiske etter den
2 verdenskrig. Forflytningen til det sørlige beltet så ut til å ha
gitt sosialdemokratiet nytt liv.
Selvsagt finnes det aldri noen historisk erfaring som ganske
enkelt er en eksakt repetisjon av en annen. Mitterand-regimets
skjebne skulle snart komme til bevise dette med all ønskelig
tydelighet. Den franske sosialistiske regjeringen måtte nødven
digvis bli den viktigste prøven for det søreuropeiske sosialdemo
kratiet. Frankrike hadde den langt største og mest avanserte
økonomien i dette området, i kraft av å være, om ikke en første
rangs, så i hvertfall en annenrangs supermakt, økonomisk og
militært, på verdensnivå. PS kontrollerte i tråd med den gaullistiske konstitusjonen både parlamentet og presidenten, noe som
ga partiet uhindret politisk makt. Den franske arbeiderklassen
hadde Vest-Europas lengste historiske erfaring med sosiale opp
stander, fra junidagene i 1848 til maidagene i 1968. Mitterands
program under disse betingelsene var det mest ambisiøse som
noen gang er blitt presentert innen Eurososialismens område: en
bred pakke med nasjonaliseringer, lover om minimumslønn, reduk
sjon av arbeidsuken, forlengelse av feriene og forbedringer av
velferdsstaten. Det hele var et opplegg for å bruke offentlige
utgifter til å trekke Frankrike opp av nedgangen. Utgiftene skulle
stimulere etterspørselen og gjenskape full sysselsetting.
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Pakken var slående lik Attlee-regjeringenes program i England i
1945-51. Men resultatet skulle vise seg å bli forskjellig. Innen et
år var den keynesianske reflasjonsstrategien knekt av en betalingsbalanse-krise. Lønnsstopp, nedkutting av sosiale utgifter og
angrep på fagbevegelsen fulgte uvegerlig. Arbeidsløsheten sank
ikke, men økte. Utdanningsreformer og stemmerett for immigran
ter ble lagt på is. I stedet sendte man jagerfly for å knuse
opprøret i Tchad, tropper som hjalp Reagan å bombe Libanon, og
agenter for å myrde pasifister i New Zeeland. Arbeidsløshet
hjemme og militarisme ute la grunnlaget for at en agressiv høyre
fløy kunne komme til makten igjen. Dette førte videre til at det
ble skapt betingelser for framveksten av en fascisme (Le Pens
parti) som bygde på fremmedhatet bak den offisielle sjåvinismens
baldakiner. De nye fasciststrømningene fikk 10% av stemmene i
1985. I dag eliminerer Chirac raskt de kortlivede nasjonaliseringene fra 1981 i en privatiseringsbølge som kommer til å redu
sere den franske offentlige sektoren til et nivå som er lavere enn
under den Fjerde Republikken. Denne helomvendingen ble forøvrig
forberedt av Mitterands regjering selv, som mot slutten av sine
dager endte opp med opphøye markedets imperativer til absolutte
lover og selge ut offentlig fjernsyn til det italienske svaret på
Rupert Murdoch. Det er lite tilbake etter PS-årene.
Den sosiale keynesianismens fiasko i Frankrike hadde innflytelse
på nabolandenes politikk. Ingen av de andre sosialdemokratiske
regjeringene i sør prøvde seg på noe liknende. Gonzales-regimet i
Spania hadde også kommet til makten med løfter om å få slutt på
arbeidsløsheten. Men det førte en ortodoks liberal politikk med
vekt på balanserte budsjetter, stram pengepolitikk og støtte til
eksportindustrien, altså en "progressiv innstramningspolitikk" av
den typen PCI lenge hadde preket i Italia, selv om de aldri hadde
fått anledning til praktisere noe slikt. Som et resultat av dette,
steg den spanske arbeidsløsheten til over 20 % av arbeidsstyrken,
den høyeste i Europa. Offentlige utgifter ble holdt nede, opp
sigelsesvernet utvannet og den svarte økonomien med all dens
uregistrerte arbeidskraft ble stilltiende stimulert. Den offentlige
sektoren er for tiden målet for ytterligere slanking og rasjonali
sering. I Italia har Craxi-administrasjonen slått strek over lønnsindekseringen, liberalisert aksjemarkedet og starter nå utsalg på
nasjonaliserte industrier. Soares-regjeringen i Portugal har hoved
sakelig beskjeftiget seg med å forsøke å bygge ned de institu
sjonelle og sosiale erobringene fra den folkelige mobiliseringen i
1974-75. Resultatet har vært magert, men Soares har gradvis klart
utvanne en del av framskrittene når det gjelder fagforeningsmakt
og jordbruksreform.
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PASOK i Hellas, på den annen side, hadde opprinnelig gitt seg i
kast med en omfattende oppjustering og indeksering av lønnsnivet
for å kompensere de tapene befolkningen hadde måttet tåle i den
forutgående inflasjonsperioden. Hensikten var også å stimulere
innenlandsk etterspørsel, så man utvidet samtidig prissubsidiene
og forhandlet fram handelsavtaler for småbøndene. Men som i
Frankrike kom disse reformene snart på kollisjonskurs med en
eksplosiv importvekst og fallende investeringer. Den velkjente
tilbaketrekningen fulgte. Når man ikke var villige til å gjennom
føre finanspolitiske reformer, var det intet håp om å kunne
utvide de velferdsstatlige ytelsene. I stedet satte Papandreou i
verk meget strenge anti-streikelover overfor offentlig ansatte for
å forebygge fagforeningenes motstand mot virkningene av den
stramme finanspolitiske linjen, en motstand som ville melde seg
etter hvert som arbeidsløsheten uunngåelig steg. Bare i utenriks
politikken har PASOK-regimet vist seg kvalitativt forskjellig fra
den eurososialistiske normen. Riktignok har de brutt sitt løfte om
å legge ned de amerikanske basene, men den trusel de føler fra
venstre fra KKE, har tvunget PASOK vekk fra den kaldkrigslinjen
som preger de andre sørlige sosialdemokratiene. For å motvirke
kommunistisk militans på hjemmeplan, en militans som kunne
medføre alvorlige innhogg i deres velgermasse, har de greske
sosialistene utviklet vennligsinnede forbindelser med USSR, innebefattet et omfattende økonomisk samarbeid. I alle de andre
landene er den nye kalde krigen møtt med entusiasme. Mitterand
har besøkt Tyskland som misjonær for tysk utplassering av Cruise-raketter, og Gonzales har insistert på spansk integrasjon i
NATO. De har vært frontfigurer i Reagans korstog for mobili
sering av USAs allierte i en offensiv mot det Onde Imperium.
I den forstand tar de sørlige sosialdemokratene på 80-tallet
utvilsomt opp arven fra sine nordlige forløpere på 40- og 50tallet. Men i alle andre henseende er det kontrastene som er
slående. Framfor alt har Eurososialismen vært ute av stand til å
gjenskape de to mest markerte hjørnesteinene i det nordlige
sosialdemokratiets virke i etterkrigstiden: full sysselsetting og
vidtfavnende velferdsordninger. I hvert eneste av de landene der
det sørlige sosialdemokratiet har kommet i regjeringsposisjon, har
antall arbeidsløse økt mens det har hatt makten. Samtidig har
man ikke i noe av landene klart få istand et omfattende system
av sosiale støtteordninger som kan sammenliknes med dem sosial
demokratiet tok initiativet til under Labours glansdager i England,
under SAP i Sverige eller SPD i Vest- Tyskland.
Det er to fundamentale årsaker til denne forskjellen, og begge
finnes i det samlede forholdet mellom kapital og arbeid som har
preget den sosialdemokratiske erfaringen i sør. Det nordlige
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sosialdemokratiet høstet sine framganger nettopp i løpet av
etterkrigsboomen ved å ride på den fordistiske lange bølgen. Det
klassekompromisset som ble institusjonalisert, var frukten av høye
akkumulasjonsrater, kombinert med solid arbeiderorganisering.
Ingen av disse betingelsene forelå da Eurososialismen fikk sin
tørn ved roret. Verdenskapitalismen hadde sunket ned i den
depresjonspregede dalen i en lang bølge, med lave akkumulasjons
rater og lite spillerom for sosiale konsesjoner. Dessuten var
kapitalen nå - etter tredve år med handelsliberalisering, multina
sjonale investeringer og finansiell integrasjon - internasjonalisert
på en adskillig mer radikal måte enn tidligere i etterkrigstiden.
Den keynesianske etterspørselsstyringen hadde forutsatt egne
nasjonale økonomiske rom, men disse avgrensningene var nå full
stendig hvisket ut, noe som særlig rammet de svakere OECDlandene. Og blant dem finner man nettopp de søreuropeiske
landene, økonomier hvis posisjon på verdensmarkedet var vesent
lig mye mer sårbar og marginal enn den posisjon England, Sverige
eller Tyskland hadde da sosialdemokratiet der var på sitt høyde
punkt. Selv Mitterands og Fabius’ Frankrike, som i dag er rikere
enn England, er en mindre og mer sårbar økonomi innen dagens
globale kapitalistiske hierarki enn hva Cripps og Attlees England
var like etter den 2 verdenskrig.
Like viktig er arbeiderklassens helt særpregede posisjon i de
sørlige samfunnene. Det nordlige sosialdemokratiet kunne alltid i
siste instans falle tilbake på sitt tette og solide feste i fag
bevegelsen. På dette fundamentet kunne man bygge opp massive
partiorganisasjoner, som i Sverige, Vest-Tyskland eller Østerrike.
Alternativt var det, som i England, nettopp fagorganisasjonenes
styrke som gjorde at en antikvert og falleferdig partiorganisasjon
med meget lavt individuelt medlemskap, var i stand til bevare et
feste i arbeiderklassen. Det som sikret sosialdemokratienes vita
litet og stabilitet, var i alle tilfelle primært arbeiderklassens
styrke innenfor industrien, mobilisert i fagforeninger som - aldri
så byrkratiske - var forpliktet overfor uavhengige politiske
målsetninger.
Ingen slike krefter har ligget bak Eurososialismen. For det meste
har de sørlige sosialdemokratiene vokst fram i omgivelser med
ekstraordinært svake fagbevegelser, målt med nord-europeiske
standarder. Mens arbeidsstyrkens fagorganiseringsgrad i Sverige
eller Østerrike er 70-80%, og i Vest-Tyskland eller England
40-50%, er den i Frankrike mindre enn 20% (omtrent samme
nivået som i USA i dag), og i Spania er den nærmere 15%. Det
eneste sørlige landet med en omfattende fagbevegelse er Italia.
Dens forhandlingsposisjon er likevel mye svakere enn dens med
lemsmasse skulle tilsi på grunn av den italienske svarte økono18

miens enorme omfang, en svart økonomi som baserer seg på
utpresset rural arbeidskraft eller på hjemmearbeid. De nye eurososialistiske partiene har hatt meget svake forbindelser med
fagbevegelsens daglige virke. De er i det alt vesentlige valgmaskiner, på parlamentarisk og administrativt nivå fullstendig
dominert av lærere, advokater, statstjenestemenn, økonomer kort sagt, sjikt av oppadstigende profesjoner uten noen virkelige
røtter i arbeiderklassens liv. PS, PSOE, PSI, PSP eller PASOK har
på denne måten framfor alt fungert som kanaler for de nye
mellomlagenes klatring oppover på samfunnets rangstige. Sammen
liknet med de nordlige forgjengerne, er forpliktelsen til å mobili
sere selv bare et minimum av korporativistisk forsvar for ar
beiderklassens interesser meget svak. Faktisk preges de sørlige
sosialdemokratiene av en latent - ja ofte åpent - fiendtlig inn
stilling overfor fagbevegelsen. For nettopp innen fagorganisasjo
nene har kommunistene ofte klart å fastholde en sterk posisjon,
selv når kommunistpartiene for deres egen del ble slått tilbake
eller forbigått av Eurososialismen. Intet enkelt fenomen er så
avslørende for det søreuropeiske sosialdemokratiet som det faktum
at i dets periode har medlemskapsprosenten i fagorganisasjonene
ikke økt, men falt kraftig. Kontrasten med den sterke veksten i
fagorganiseringsgraden, ikke bare under det nordeuropeiske sosial
demokratiet, men sogar under Roosevelts New Deal, er slående.
Betyr dette da at den sosialdemokratiske erfaringen i sør kommer
til bli lik null, historisk sett? Ikke helt. Riktignok har man vist
seg ute av stand til å spre de spesielle sosiale ytelsene som de
nordlige forgjengere sto for, men dets propagandister ville hevde
at det har oppnådd noe annet, nemlig en politisk "demokratise
ring" av sine respektive samfunn. Denne parolen kommer man til
høre mer til, og ikke bare i Sør-Europa. Men så gir da også
betingelsene der parolen en spesiell resonans.
De nordlige sosialdemokratienes grunnleggende erfaringer ble
gjort under stabile konstitusjonelle omgivelser der det borgerlige
demokratiet var et produkt av en langvarig utvikling av selve
kapitalismen. For det meste hadde sosialdemokratiet som sådan
hatt få politiske oppgaver å gjennomføre innenfor de kapita
listiske produksjonsforholdenes rammer. Det arvet liberale institu
sjoner og benyttet så rolig disse til å oppnå sosiale og økono
miske mål av en moderat velferdsstatlig type.
I sør, derimot, sto sosialdemokratiet overfor statsstrukturer som
ofte langt fra var i overensstemmelse med vanlige liberale nor
mer. Diktaturer eller ultrakonservative regimer hadde dominert
over lengre tid. Dette hadde karakteristisk nok konservert reli
giøst eller etnisk diskriminerende lovgivning (f. eks. Francotidens
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anti-katalanske og anti-baskiske lover i Spania), ulik behandling
av tiltalte under rettssaker, autoritære juridiske reguleringer med
stor frihet for anklagemyndigheten, og et massivt ureformert
byråkratisk og militært apparat, og tilsvarende politistyrker.
Nettopp dette åpnet et objektivt rom for sosialdemokratiet: De
borgerlig-demokratiske oppgavene var ikke fullført. Det sto
tilbake å gjennomføre kulturelle, legale, familiepolitiske og ad
ministrative reformer som for lenge siden var gjennomført i nord.
Hvordan har så sosialdemokratene klart seg i dette henseende?
Svaret er at de har klart seg svært moderat. Mitterand hadde i
mange år gått i rette med den Femte Republikkens autokratiske
natur, han hadde sogar betegnet den som et "permanent stats
kupp". Men han var ikke sen om bygge videre på, ja til og med
skjerpe, disse trekkene da han selv var blitt president. Hans
regjering begrenset seg til en mild regional desentralisering,
nemlig opprettelse av provinsforsamlinger, og en viss reduksjon
av den autokratiske makten som lokale departementsprefekter
hadde hatt, ved å overlate mer myndighet til lokalt valgte for
samlinger, også på lavere nivå enn provinsene. Juridiske prose
dyrer ble liberalisert og dødsstraff avskaffet. På fabrikkgulvet ble
de ansatte innvilget et par ufarlige rettigheter. I Italia gjennom
førte Craxi visse begrensede finanspolitiske reformer for å redu
sere eiendomsbesitteres og selvsysselsattes skatteunndragelser. I
Spania iverksatte man offentlig inspeksjon av de statlige subsi
diene til geistlig utdannelse, offentlig ansattes mulighet til å ha
flere jobber ble begrenset, og en - feig - abortlov ble gjennom
ført. I Hellas løste man opp restriksjonene på etablering av
fagorganisasjoner, borgerkrigsveteraner fikk sine offentlige rettig
heter tilbake, og familielovgivningen ble gjenstand for omfattende
revisjoner, med et spektrum av progressive tiltak når det gjaldt
skilsmisse, abort, medgift og ekteskapskontrakt, alt til kvinnenes
fordel. PASOK-regjeringen har vært den mest radikale på alle
disse feltene.
Men ikke noe av alt dette har hatt innflytelse på maktapparatet
eller staten i disse samfunnene. På det planet har Eurososialismen
uten unntak konservert det tradisjonelle maskineriet for overvåk
ning og undertrykkelse, uten hensyn til hvor blodstenket eller
diskreditert dette var av fortiden. Mitterands bruk av den gaullistiske hemmelige tjenestens aksjonsavdelinger mot Rainbow
Warrior kan bare sidestilles med Gonzalez’ avhengighet av Franco-politiets torturister i Innenriksministeriet. Ingen utrenskning
har skjedd innen hæren, verken i Spania eller Hellas - tvert om
har generalene blitt overøst med nytt utstyr mer kostbart enn
hva de noengang fikk under de gamle diktaturene. Innen regje
ringspartiene selv har en innført et slags en-mannsstyre av et
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slag som er helt ukjent i nord. Slike eneherskere kontrollerer,
med tilhørende hoff og moralsk atmosfære, både PSOE, PSI og
PASOK. Mitterand og Gonzales har sine Bebe Rebozos - suspekte
styrtrike "gamle venner" fra Italia eller Colombia - og har sine
"rørleggere" i palasset. Craxi har sine kontakter i P-2-nettverket.
Papandreou styrer partiet sitt i tråd med velkjente despotiske
Balkan-prinsipper. Soares’ hadde Frank Carlucci som betrodd, en
tidligere CIA-medarbeider og nå en av Weinbergers medhjelpere.
Mangelen på demokrati innen de nye partimaskinene har sin
parallell i den kyniske måten partiene manipulerer det nasjonale
valgsystemet. PS omdefinerte vilkårlig de franske valgkretsene og
det franske valgsystemet for sikre at kommunistene ble massivt
underrepresentert. Samtidig assisterte man fascistene for splitte
stemmene på høyresiden. PSOE har rolig høstet valggevinster som
gir partiet uproporsjonalt store flertall og har bedrevet rå mani
pulasjon av offentlige media for markedsføre sin spesielle versjon
av ideologisk konformisme. PSI har forsøkt - foreløpig uten hell å avskaffe de friheter som den italienske konstitusjonen gir små
politiske partier. PASOK har deformert det relativt rettferdige
valgsystemet man overtok fra den konservative Karamanlis, med
den hensikt å stjele parlamentsplasser fra kommunistene, og de
har kuppet fagforenings-sammenslutninger for å sikre kontroll av
dem. Det vedvarende mønster i alt dette er politisk grådighet og
prinsippløshet.
Sosialdemokrati minus "sosial"?

To konklusjoner følger av det panorama som her er skissert.
Sosialdemokratiets klassiske versjoner i Nord-Europa har utspilt
sin særpregede historiske rolle. De nye kullene av sør-europeiske
partier har ikke evnet å gjenta denne innsatsen. Revolusjonære
sosialister kan således være fristet til skrive gravtaler over denne
politikken som sådan. Men dette ville være et mistak. Den
aktuelle Eurososialismens demokratiske legitimitet kan i stor grad
være selvbekreftende og forfalsket. Men den peker i retning av
en mulig - sannsynlig? - mutasjon som kan komme til å prege
sosialdemokratiet de nærmeste årene, nemlig en endring fra en
"sosial" til en "demokratisk" diskurs som den grunnleggende
legitimeringsmekanisme hos arvtakerne etter den Andre Inter
nasjonalen.
Hva ville en slik endring bety? På dette punkt er det nødvendig
å minne om den mer omfattende sammenhengen, nemlig kapitalis
mens internasjonale politikk, som det vesteuropeiske sosialdemo
kratiet alltid har eksistert innenfor. Må det være slik at de
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partiene som oppfatter seg som et progressivt alternativ, er
dømt til å falme og forsvinne med en gang de ikke lenger kan
vinne tiltro for sine løfter om velferd eller full sysselsetting, ja
ikke engang gjør forsøk på love dette? Er det i det hele tatt
nødvendig for dem å påberope seg noen som helst prinsipper for
sosial organisering for sikre seg velgere? De som kjenner erfar
ingene fra USA, vil ikke ha noen vansker med å gi svaret.
Nettopp et slikt parti har vært kjernestykket i nordamerikansk
politikk så lenge noen kan huske. Dets navn? Ikke tilfeldig: Det
"Demokratiske" partiet.
De seneste årene har angrende amerikanske venstreorienterte og
nyrealister i overflod gjenoppdaget det Demokratiske partiet som
en genuint amerikansk "ekvivalent" til europeisk sosialdemokrati.
Fulle av ønsketenkning har man projisert inn i dette partiet både
en klassebasis og et sosialt kall partiet aldri har hatt. Dette er
intet annet enn en spesiell tilpasning til kapitalens politikk.
Illusjonene og selvbedraget som ligger i et slikt syn, behøver
ingen ytterligere kommentar her. Ironien er imidlertid at det i
virkeligheten er den helt motsatte tilnærmelse som kan vise seg
komme på tale, nemlig de europeiske sosialdemokratiske organisa
sjonenes gradvise konvertering til noe som likner på det ameri
kanske Demokratiske partiet. En slik tilnærming vil bestå i at de
slutter å ta antagonistiske klasseforhold som utgangspunkt for sin
politikk og derved omskapes til rene erstatningsapparater for
borgerlig herredømme. De vil ha et noe mer folkelig klientell og
mer liberale pretensjoner, men ellers ikke være til å skille fra de
amerikanske Demokratene når det gjelder entusiasme for det frie
næringsliv og den frie verden.
Det er allerede en rekke tegn på at en slik endring kan finne
sted. Den nye Labourledelsen i England forsøker nå ikke engang
å late som den akter å gjøre noe med arbeidsløsheten, eller å
røre på seriøst vis ved de konservative privatiseringene. Neil
Kinnock har annonsert at "frihet" er det han setter høyest, og
han betror fjernsynspublikummet at hans politiske helt og forbilde
er Franklin Delano Roosevelt. I Frankrike forteller presidentsykofanten Serge July - redaktør for den fasjonable dagsavisen
Liberation - til spanske reportere at Mitterands største bragd er
at han har utvisket en hver forskjell mellom venstre og høyre,
for dermed å berede grunnen for et virkelig "moderne" parti system på linje med Republikanere og Demokrater i USA. Det er
ingen mangel på rottefanger-intellektuelle som er villige til å lage
et teoretisk grunnlag for en slik endring, enten det skjer i navn
av en "analytisk marxisme", der sosialisme bare betyr "individuell
autonomi", eller en "post-marxisme" som egentlig bare er en
misvisende betegnelse på "radikalt demokrati".
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Den siste utvisking av den Tredje Internasjonales tradisjoner fra
den europeiske arbeiderbevegelsens kart, fullført av Eurokommunismen, var - trass i alle dens feil, og verre, trass i disse
tradisjonenes feil - et fundamentalt vendepunkt for sosialismens
sak. Dersom også den Andre Internasjonalens arv - og trass i alle
dens mer drastiske defekter og ugjerninger - til slutt skulle
korrumperes og forsvinne, ville det utgjøre et historisk tilbake
slag. Dersom dette skulle skje, ville Vest-Europa ved slutten av
dette århundre likne på USA eller Japan i dag. Det er fortsatt
langt å gå før et slikt scenario er realisert. På grunnplanet i
både de kommunistiske bevegelsene i sør og de sosialdemokratiske
bevegelsene i Nord-Europa eksisterer det krefter som gjærer og
yter motstand, noe de bitre kampene i industrien og tumultene
omkring fredsmobiliseringen de seneste årene viser. Den gamle
verden er ikke noe isolert område. Et hvert avgjørende opprør
mot kapitalen eller byråkratiet andre steder i verden kan endre
situasjonen her, slik det skjedde, som vi alle husker, sent på 60tallet. Sosialister bør ikke glemme at det alltid er mer enn ta
strøm i verdenshavene.
(Publisert under tittelen "Social Democracy Today. European
Social Democracy - Condition Terminal?", i det amerikanske
tidsskriftet Against The Current, Vol.l, N.S., 6, Nov./Dec. 1986.
Mindre endringer og oppdateringer er foretatt i samråd med
forfatteren.)
Oversatt av Lars Mjøset.
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Goran Therborn:
ARBEIDERBEVEGELSENS FRAMTIDS
UTSIKTER OG OMDANNINGEN AV
DEN AVANSERTE KAPITALISMEN
Selv et par meget nærsynte øyne er tilstrekkelig til å oppdage
den dystre stemningen på venstresida i dag, særlig på den sosia
listiske venstresida i de utviklete kapitalistiske landene.* Det
generelle bildet er mørkt, ekstra mørkt på De britiske øyer og
noe lysere i de land hvor man i det minste kan håpe at sosial
demokratiet vil opprettholde sin posisjon inntil neste valg. I deler
av Vest-Tyskland kan man også se enkelte grønne flekker. Det
virker imidlertid som om den eneste naturlige fortsettelsen på
Eric Hobsbawms berømte Marx Memorial Lecture i 1978 - "The
Forward March of Labour Halted?"1 - vil være "Can the Retreat
of Labour be Halted?". De få positive framtidsvisjoner man kan
skimte her og der i ulike venstremiljøer, synes nesten uten
unntak å være knyttet til heller tåkete fenomener som "Nye
sosiale bevegelser" eller "Subjektivitet". Det er neppe helt urett
ferdig å si at deres "nyhet" mer er et uttrykk for at gamle
forhold er forsvunnet enn at nye krefter for sosial omdanning er
dukket opp.
Hva folk definerer som virkeligheten, er alltid en vesentlig del av
virkeligheten, og den rådende følelse av tilbakegang kan sees på
som et uttrykk for en dyp krise for venstresida i den kapita
listiske verden. Venstreside-tradisjonen rommer imidlertid også en
kritisk, rasjonell, vitenskapelig komponent som aldri har vært
tilfreds med rådende ideologiske debatter og definisjoner av
virkeligheten. Tvertom har den alltid antatt at det kan være en
forskjell mellom hvordan verden ser ut i lyset av en gitt kon
junktur, og hvordan den framtrer i et skarpere historisk perspek
tiv. Utfordringen for den kritiske analysen består derfor i å klar
legge arten og rekkevidden av enhver slik uoverensstemmelse for
å bidra til rasjonell opplysning. Denne tradisjonen, der det frems
te eksemplet er det nå kjettersk ortodokse begrepet om den
* Denne artikkelen ble første gang skrevet til en rundebordskon
feranse i Cavtat, Jugoslavia i oktober 1983. Denne versjonen har
dratt nytte av mange av synspunktene i den livlige diskusjonen
som er karakteristisk for Cavtat. Forfatteren er spesielt takk
nemlig for Perry Andersens grundige kritikk av det første ut
kastet.
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"vitenskapelige sosialismen", har for det meste vært opptatt av å
analysere det Andre - fienden eller rivaliserende tendenser.
Sjelden har man vært like skarp i analysen av venstresida eller
ens egen tendens innenfor denne. Denne artikkelen er ment som
et beskjedent bidrag for å forsøke å snu denne trenden.
I. ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORISKE UTVIKLING: STORE
FRAMGANGER OG SMÅ TILBAKESLAG

Utviklingen av et analytisk grep krever at en betrakter nåtida i
lys av fortida, og at lokal nærsynthet motvirkes av systematiske
undersøkelser av internasjonale forhold. Når denne artikkelen
altså prøver å si noe om den nåværende politiske situasjonen i de
kapitalistiske landene, er det de 23 statene i Vest-Europa,2
Nord-Amerika, Australia, Japan og New Zealand det gjelder. I
åtte av disse landene - Australia, Østerrike, Finland, Frankrike,
Hellas, Portugal, Spania og Sverige - er det for øyeblikket so
sialdemokratiske regjeringer eller regjeringer dominert av sosial
demokratiet. I Italia styrer en sosialistisk statsminister over en
kristelig-demokratisk dominert regjering. Dette betyr imidlertid
ikke mye. Med unntak av Frankrike er disse landene med sosial
demokratiske regjeringer enten små eller økonomisk ubetydelige.
Og allikevel har man bare en gang tidligere sett så mange sosial
demokratiske regjeringer i disse landenes politiske historie,
nemlig i perioden 1945-47.
Grovt sett kan man si at arbeiderbevegelsen i de viktigste kapita
listiske landene har opplevd to perioder med generell vekst, to
store sprang framover, to stagnasjonsperioder og en periode som
for noen lands vedkommende medførte seier for fascismen eller
andre høyrekrefter, og som i andre land resulterte i store reformistiske framganger. I dag befinner vi oss i eller ved avslutnin
gen av en av de to vekst- og framgangsperiodene. Den første
varte fra slutten av forrige århundre og fram til første verdens
krig. I denne perioden ble den moderne arbeiderbevegelsen skapt
i form av store, landsdekkende partier og fagforeninger knyttet
til Den andre internasjonalen. I løpet av denne perioden organi
serte den nye arbeiderklassen seg som en betydningsfull politisk
kraft. Ved utbruddet av første verdenskrig ble en nasjonal sosial
demokratisk regjering dannet i Australia. Den hadde støtte fra
mer enn 50% av velgerne. I Finland, som fremdeles sto under
tsaristisk overherredømme, men med egen grunnlov, oppnådde
sosialdemokratiet gjennomsnittlig ca 40% av stemmene i en rekke
valg mellom 1907 og 1917, med en topp i 1916 med 47,3%. Dette
ga parlamentarisk flertall. I resten av Nordvest-Europa - Neder
25

land unntatt - hadde arbeiderbevegelsen rundt år 1914 greid å
samle ca. en tredjedel av velgerne.3
Denne første perioden av framgang for arbeiderbevegelsen ble
stanset av første verdenskrig som splittet Internasjonalen og ga
nasjonalismen nytt fotfeste. Krigens ødeleggelser raserte imidler
tid ikke grunnmuren. Bare i ett land - USA - ble arbeiderbe
vegelsen påført et slag som det tok lang tid å kommer over. Det
er også riktig at det australske arbeiderpartiet aldri har gjenvun
net den dominerende posisjonen det hadde i de første årene til
Commonwealth.
Mot slutten av krigen og like etter var arbeiderklassen på fram
marsj. Overalt skjøt antallet fagorganiserte og partimedlemmer i
været, mens resultatene i nasjonale valg som regel var noe mer
beskjedne. I de fleste land ble de to sentrale kravene til Den
andre internasjonalen - allmenn stemmerett og åtte timers ar
beidsdag - oppfylt. De første landsomfattende arbeiderklasserevolusjoner fant sted i Russland, Finland og Ungarn. Samtidig
dannet sosialdemokrater regjeringer eller dominerte samlingsregje
ringer i en rekke vest-europeiske land.
Det gikk imidlertid ikke lang tid før tidevannet snudde. Revolu
sjonære framstøt ble slått ned, unntatt i det isolerte og krigsødelagte Russland. Den kapitalistiske økonomien og den borgerlige
orden ble snart gjenopprettet. I det store og hele ble mellom
krigsårene en periode preget av stagnasjon for arbeiderbevegel
sen. I Vest-Tyskland, Italia, Østerrrike og Spania endte den i
katastrofale nederlag. Enkelte varige framskritt ble allikevel
oppnådd i 30-åra, f. eks. masseorganisering i fagforeningene i
USA og regjeringsgjennombrudd for de sosialdemokratiske par
tiene og deres reformistiske politikk i Skandinavia og på New
Zealand.
Etter den 2 verdenskrigen kom et nytt sprang framover, mindre
radikalt, men mer omfattende enn det i 1917-19. På ny steg
antallet medlemmer i arbeiderorganisasjonene, og i de fleste
europeiske land ble kommunistpartier med massebasis utviklet.
Nesten overalt opplevde arbeiderbevegelsen stor valgframgang, og
spesielt var kommunistpartienes framgang markant. Viktige sosiale
reformer ble gjennomført, og i enkelte land økte antallet av
offentlig eide virksomheter betydelig. Sovjetunionens nye stilling
som supermakt endret drastisk maktforholdene i verden.
Men enda en gang skulle det vise seg at denne perioden med
framgang og forventning for venstresida skulle bli svært kort
varig. I løpet av 1947-48 var kapitalismen igjen stabilisert på et
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nytt grunnlag, mens "folkedemokratiene" satt fast i stalinismens
jerngrep. I de moderne kapitalistiske landene fulgte to tiår med
organisatorisk, ideologisk og stemmemessig tilbakegang. I 1965 var
det fremdeles bare fem land i hele verden der arbeiderbevegelsen
hadde oppnådd absolutt flertall i frie, landsomfattende valg (av og
til i Australia og New Zealand, i Tsjekkoslovakia i 1946, i Norge
i 1945 og siden 1936 i Sverige). Siden midten av 60-åra har
imidlertid den norske og svenske arbeiderbevegelsen nok en gang
nådd over 50%-grensen i parlamentsvalg, denne gangen i følge
med sine søsterpartier i seks andre land.4
Tabell 1. Land hvor arbeiderbevegelsen har fått 50% av stemmene
ved parlamentsvalg siden 1965.
Land
Østerrike
Finland
Frankrike
Hellas
Norge
Portugal
Spania
Sverisre

Valgår
1971, 1975, 1979
1966
1981
1981
1969
1976
1982
1968. 1970. 1982

Kilder: K. v. Bey me, Parteien in westlichen Demokratien. MCnchen 1982 og 1983,
8. 468ff; avisoppslag 1982 og 1983.

Gitt at fire av disse sjeldne historiske hendelsene fant sted i
1981 eller 1982 og at antallet sosialdemokratiske regjeringer i dag
befinner seg på et av sine to historiske høydepunkter, ville det
være for tidlig å påstå at dette er en nedgangsperiode. Før vi ser
på de mørkere sidene av det som for mange lesere vil framstå
som et overraskende rosenrødt bilde, bør vi legge til at vekst og
framgang også karakteriserer situasjonen til arbeiderbevegelsen i
en rekke andre land.
I Vest-Tyskland stod SPD på toppen av sin politiske innflytelse i
70-åra, og partiet ledet en samlingsregjering fra 1969 til 1982.
Selv det nå så plagede britiske arbeiderpartiet har hatt sin
lengste regjeringsperiode i det siste tidsrommet - fra 1964-70 og
1974-79. I Italia oppnådde PCI i 1976 det nest beste resultatet
noensinne for et kommunistparti i et fritt valg. I 1979 og 1983
oppnådde det sitt tredje og fjerde beste resultat noensinne.5 Det
assorterte utvalget som utgjør de offisielle medlemspartiene i den
Sosialistiske Internasjonalen og alle andre lenger til venstre, må
medgis å være en kunstig gruppering. Ikke desto mindre oppnådde
den sitt beste resultat noensinne ved det italienske valget i 1983:
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49,1%, sammenliknet med sosialistenes og kommunistenes sammen
lagte 39,7% i 1946.6
I Japan har arbeiderbevegelsen tradisjonelt vært splittet i mange
fraksjoner. Den oppnådde sitt beste resultat på 39-40% først i
1963 og på nytt i 1972. Deretter falt det tilbake til 35% i 1980.
(Det japanske kommunistpartiet utviklet seg for sin del fra å
være en marginal gruppe til å bli et annenrangs parti med tu
senvis av medlemmer og 10-11% av stemmene). I Canada vokste
New Democratic Party til et relativt beskjedent beste-resultat på
nesten 20% i 1980. Nye rekorder, av varierende internasjonal
betydning, ble også satt i Irland (17 % for Labour i 1969) og
Island (22,9% for kommunistene og 22% for sosialdemokratene i
1978, begge bestenoteringer). I Luxemburg oppnådde sosialistene,
kommunistene og sosialdemokratene i 1974 tilsammen 48,8% av
stemmene. I Nederland fikk sosialdemokratiet sitt beste resultat
noensinne i 1977, mens dets regjeringsinnflytelse allerede hadde
passert toppen i den foregående perioden (1973-77). Den danske
arbeiderbevegelsen oppnådde to bemerkelsesverdige resultater i
denne perioden. I 1973 sank stemmeandelen til sosialdemokratiet
og venstrepartiene til sitt laveste nivå siden 1920, 36,7%, og
resultatet i 1975 var det nest laveste siden 1926. På den andre
siden vant de i 1966 og 1979 den største oppslutning i hele sin
historie, like under 50%.
Hvor var det da at arbeiderbevegelsen ikke oppnådde noen fram
gang? I USA forble den helt og holdent utenfor den nasjonale
pqlitikken, unntatt som en pressgruppe. I Sveits har kommuniste
nes, venstresosialistenes og sosialistenes stemmeandel holdt seg på
rundt 25-30%. I New Zealand og Norge har kurven pekt nedover,
og nedgangen har vært dramatisk i Belgia. I 1981 oppnådde de
belgiske sosialistene og kommunistene tilsammen 27,4% av stem
mene, sammenliknet med deres beste resultat (med allmenn stem
merett) på 44,7% i 1954.
En dramatisk nedgang fant også sted i Storbritannia i denne
perioden hvor Labours resultat på 27,6% i 1983 var det laveste
siden 1918 og mer enn 20% lavere enn i 1966. Det er i sannhet
vel verdt å legge merke til at i de to eldste industrilandene i
Europa - England og Belgia - befinner den politiske arbeider
bevegelsen seg i øyeblikket i en framskreden oppløsnings- og
forvirringsfase, mens det tyske sosialdemokratiet med 38,2% i 1983
nå er like sterkt som på midten av 60-tallet. Det kan godt kom
me til å vise seg at 1983 var det året da den andre historiske
framgangsperioden for arbeiderbevegelsen ble vendt til tilbake
gang. Av de sju valg som dette året ble avholdt i våre 23 land,
endte fem i nederlag eller tilbakegang for arbeiderbevegelsen:
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Østerrike, Finland (hvor en etterkrigs-rekord for sosialdemokra
tiet ble overkompensert av en etterkrigs-rekord i nedgang i
støtte for kommunistene), Vest-Tyskland, Island og Storbritannia/Nord-Irland. Valget i Australia ble en seier for sosialdemokra
tiet, og velgerne i Italia beveget seg noe til venstre. I det store
og hele virker det som om det østerrikske resultatet gjenspeiler
den generelle situasjonen: Nedgang sammenliknet med de gode,
gamle 70-åra, men fremdeles på et historisk sett høyt nivå.
Dette bildet av generell valgframgang, fulgt av delvise tilbakeslag,
samsvarer godt med et annet mål på arbeidermobilisering: graden
av fagorganisering. I 18 av våre 23 land fant det sted en bety
delig økning av fagforeningstilknytningen i 60- og 70-åra. Toppen
ble nådd i slutten av 70-åra da nivået var høyere enn noen gang
(muligens med unntak av Frankrike). I Australia svingte prosenten
rundt et temmelig høyt nivå, like over 50% av alle arbeidere og
funksjonærer. I Østerrike, Japan, Sveits og USA sank prosenten
av fagorganiserte svakt, til tross for en økning i det absolutte
antall fagforeningsmedlemmer. Man bør merke seg at de trauma
tiske nederlagene til den politiske arbeiderbevegelsen i Belgia og
Storbritannia og tilbakegangen i New Zealand og Norge ikke er
blitt fulgt av en tilsvarende nedgang i antall fagorganiserte. Det
er riktig at det har vært tilbakegang i Storbritannia etter 1980,
men medlemstallet er fremdeles markert høyere enn i 60-åra. Den
generelt oppadgående kurven for fagforeningsmedlemskap har
nylig begynt å flate ut og gå noe nedover i de fleste land. I
Frankrike startet denne prosessen allerede i 1977. Medlemstallet i
CGIL i Italia, når vi holder pensjonerte medlemmer utenfor,
begynte å gå tilbake i 1978. I Nederland har det siden 1980 vært
en betydelig nedgang, mens medlemsandelen til det vest-tyske
DGB har vist en mindre markant reduksjon siden 1982. I Sverige
opprettholder imidlertid fagforeningene sin styrke, og i Belgia
fortsetter de å vokse. Her profiterer de på at de administrerer
arbeidsløshetstrygd, og på tariffavtaler som gir spesiell bonus til
organiserte arbeidere. Et annet nytt tegn i tiden har vært enkelte
amerikanske fagforbunds frivillige aksept av lønnsnedgang og
reduserte sosiale rettigheter. Dette startet med UAW-avtalen
(UAW er bilarbeiderforbundet i USA, o.a.) med Chrysler i 1979 og
fortsatte med stålarbeiderforbundets retrett. I Nederland har
fagforeningene godtatt små nominelle lønnsnedslag, men i det
store og hele har dette 30-års fenomenet vært begrenset til
USA.7
Det er en slående forskjell i graden av faglig organisering mellom
fire grupper land: a) de hvor det store flertall av arbeiderne og
funksjonærene er organisert (de fem nordiske landene, Belgia og
Luxemburg); b) de hvor et knapt flertall er organisert (Østerrike,
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Storbritannia, Irland, Australia og New Zealand); c) de hvor ca.
en tredjedel av potensielle fagforeningsmedlemmer er organisert
(Vest-Tyskland, Italia, Japan, Canada, Nederland og Sveits), og d)
de hvor mellom en fjerdedel og en femtedel av alle arbeidere og
funksjonærer er organisert (Frankrike og USA).
Tabell 2. Organisasjonsgrad i 1980 i utviklede kapitalistiske land.
Fagorganiserte i prosent av alle lønnsmottakere.
Land
Australia
Østerrike
Belgia
Canada (1979)
Danmark
Finland
Frankrike
Vest-Tyskland
Island (1974)
Irland
Italia (1979)
Japan (1978)
Luxemburg (1979)
Nederland
New Zealand
Norge
Sverige
Sveits
Storbritannia
USA

Organisasjonsprosent
55
58
75
39
79
ca. 75
22
33
80
52
37
32
70
38
ca. 50
ca. 55
85
33 - 37
54
25

Kilder: For Australia, Østerrike, Belgia, Danmark, Vest-Tyskland, Italia, Neder
land, Norge, Sverige, Storbritannia og USA, A. Kjellberg, Facklig organisering i
tolv l&nder. Lund 1983, s. 36ff.; for de andre landene, S. Mielke, ed., Internatio
nales Gewerkschaftsbuch, Opladen 1983, s. 431f., 444, 579, 585, 630, 677, 750,
810, 971f.

Ser vi på de moderne kapitalistiske landene under ett, blir begrensningene i veksten blant fagforeningene demonstrert av det
faktum at alle de store kapitalistiske landene tilhører gruppe c)
eller d). Når det gjelder parlamentsvalg, er materialet mindre
entydig, men også her er arbeiderbevegelsen (og har vært) ster
kest i den kapitalistiske periferien. Bare i ett tilfelle har arbei
derbevegelsen i et av de store kapitalistiske land vunnet en
absolutt majoritet av stemmene, i Frankrike i 1981. I USA, som
uten sammenlikning er det største og mektigste kapitalistiske
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landet, er arbeiderbevegelsen klart svakest. Den har til og med
gått tilbake de siste årene.
Radikaliseringstendenser

Mange sosialister vil uten tvil finne det vanskelig eller umulig å
forbinde det sørgelige styret til Helmut Schmidt eller Harold
Wilsons tvilsomme politikk med framgang for arbeiderbevegelsen.
Og disse herrene vil på sin side antakelig nekte å se på seg selv
eller sine regjeringer som et ledd i en kjede som utgjør arbeider
klassens utvikling. Uansett er det andre spørsmål som er langt
viktigere i et historisk perspektiv. Hva skjedde med arbeiderbeve
gelsen i denne nylige perioden med vekst og framgang - fra midt
i 60-åra til de tidlige 80-åra? Ble den mer eller mindre integrert
i den moderne kapitalismen? Hva skjedde med kapitalens herre
dømme i denne tida? Ble det ytterligere befestet, forsterket, eller
tvert i mot svekket? La oss starte med de to første spørsmålene.
I det store og hele synes det klart at sosialdemokratiet i løpet av
perioden er blitt mindre passivt aksepterende og mer radikalt
krevende. Det tyske sosialdemokratiet er langt mindre entusiastisk
i sin omfavnelse av "blandingsøkonomien" i dag enn det var i
1959 da det vedtok Bad Godesberg-programmet. Et tydelig tegn på
denne endringen er partiets holdning til Marx: I 1959 ble Marx
fullstendig slettet fra listen over de intellektuelle og moralske
tradisjoner som skulle utgjøre SPDs inspirasjonskilde; i 1983
organiserte SPD et felles seminar med det øst-tyske SED for å
diskutere Marx’ betydning.8 Etter bruddet med det liberale partiet
høsten 1982, har SPD gått betydelig til venstre. Senhøstes 1983
innledet SPD-regjeringen i Hessen forhandlinger med De Grønne
med sikte på et mulig samarbeid. I Frankrike avgikk det gamle
SFIO og dets "tredje kraft"-oppfatninger med døden. Det ble
erstattet av det nye Sosialistpartiet som har praktiserte en
"Venstre-union" og spredt en ideologi som i det minste i 70-åra
klart omfattet et "brudd med kapitalismen". Det østerrikske
sosialdemokratiets enestående valgresultat førte til at partiledel
sen og partikongressen i 1978 skjerpet den programmatiske kritik
ken av kapitalismen. Partiets ønske om å skape et helt nytt,
klasseløst samfunn ble også framhevet.9
Etter 44 år med regjeringsmakt la det svenske sosialdemokratiet
fram det mest konkrete og radikale forslaget i sin historie: de
såkalte lønnstakerfondene, som ville føre til en gradvis sosialise
ring av alle de viktigste produksjonsmidlene. Etter dette er de
opprinnelige forslagene blitt vannet ut flere ganger, men en ikke
ubetydelig endring av eierforholdene står likevel fremdeles på
31

dagsorden. Det britiske arbeiderpartiet er i dag mer venstreorien
tert enn det var under Attlee, Gaitskell, Wilson og Callaghan. Det
eneste klare unntaket er det italienske sosialistpartiet, PSI, som
har svingt skarpt til høyre, men det er idag et langt mindre parti
enn før. På det internasjonale området har også sosialdemokratiet
gjennomgått en utvikling. Ikke bare har den Sosialistiske Interna
sjonalen fått nytt liv etter 1976 under Willy Brandts ledelse. Den
har også begynt å føre en ny progressiv linje, særlig i forhold til
Latin-Amerika, med støtte til den nicaraguanske revolusjonen og
til frigjøringskamper i Mellom-Amerika. Riktignok er det sant at
SPDs Helmut Schmidt spilte en sentral og skjebnesvanger rolle
som pådriver for den nye fasen i våpenkappløpet med NATOs
såkalte dobbeltvedtak i 1979. Men i siste runde av rakett-beslutningene i 1983, stemte alle sosialdemokratiene i NATO (unntatt
det franske, italienske og portugisiske) mot den nye utplasserin
gen av amerikanske raketter i Europa.
Det er rett og slett galt å påstå at sosialdemokratiet er blitt
stadig mer borgerliggjort og integrert i kapitalismen. Derimot
kunne en hevde at den moderate radikaliseringa av de sosial
demokratiske partiene er blitt mer enn oppveid av svekkelsen og
høyredreininga til kommunistpartiene. Mens det er store sosial
demokratiske partier i 22 av våre 23 land, finnes det bare kom
munistpartier av betydning i sju av dem, dvs. partier som har like
stor oppslutning som det italienske sosialistpartiet eller det irske
arbeiderpartiet, dvs. minst ti prosent av stemmene.
Tabell 3. Velgeroppslutning om viktige kommunistpartiera i utvik
lede kapitalistiske land.
Land
Italia
Portugal
Island
Frankrike
Finland
Hellasb
Japan

Siste valff
1983
1983
1983
1981
1983
1981
1980

Stemmeandel
29.9
18.0
17.4
.16.1
13.6
12.2
9.8

aMedregnet stemmetallene for kommunistdominerte valgallianser i Portugal og
Finland. Det islandske partiet er en blanding av et kommunistisk og sosialistisk
parti.
^KKE utenlands vant 10% og KKE innenlands vant 1.3 %.
Kilder: Se tabell 1.

Ytterligere to kommunistpartier har rikspolitisk betydning. Det
spanske kommunistpartiet fikk bare 4.1 % av stemmene i 1982,
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men det har muligheter til å gjøre et come-back på grunn av sin
innflytelse i de to viktigste fagorganisasjonene. Det svenske
kommunistpartiet med 5,6% av stemmene, står svakt i fagbevegel
sen, men det er respektert for sitt parlamentariske arbeid som en
ikke uviktig støttespiller for sosialdemokratiske regjeringer.
Kommunistpartiet i Luxembourg får like mange stemmer, 5,8% i
1979, men er mer isolert politisk. I de øvrige landene er kommu
nistpartienes innflytelse begrenset til enkelte lokale områder eller
spesielle deler av industrien.
Vekst og framgang har ikke vært hovedtendensene i den kommu
nistiske bevegelsen. Det italienske og japanske kommunistpartet
har hatt en positiv utvikling, selv om velgeroppslutningen har
stagnert og til og med gått litt tilbake siden 1976. Det islandske
og svenske kommunistpartiet har økt sin oppslutning noe. For de
øvrige kommunistpartiene er tendensen klart negativ, med kata
strofale nederlag nylig i Spania og Luxembourg, og stadig tilbake
gang i Frankrike, Finland og for småpartiene. Sammenliknet med
resultatene med opplsutningen om EDA-alliansen før kuppet,
utgjør den nåværende oppslutningen om det greske kommunist
partiet en klar svekkelse. Selv i Portugal hvor kommunistpartiet
gjør det bedre enn i 1975 og 1976, gjenspeiler valgresultatene
neppe partiets viktige rolle i den langvarige kampen mot Salazar diktaturet.
De ideologiske hovedtendensen i de viktigste kommunistpartiene i
de utviklede kapitalistiske landene har vært en klart uttrykt
tilslutning til det parlamentariske demokratiet, og understrekning
av fullstendig uavhengighet av Sovjetunionens politikk. Bortsett
fra Hellas og Portugal, der utviklingen er annerledes, kan dette
til en viss grad sies å innbære en integrasjonsprosess. De fleste
kommunistpartiene utgjør ikke lenger noe revolusjonært internasjonalistisk virus i de utviklede kapitalistiske landene. I stedet
fungerer de som protestpartier for arbeiderklassen, som driv
krefter for samfunnsmessig endring uten å utfordre de nasjonale
politiske spillereglene. Dette er et klart brudd med Kominterntradisjonen. Men Komintern ble oppløst i 1943, og seinkapitalismens vitalitet har i praksis ikke gitt disse partiene særlig mange
alternativer i etterkrigsårene. Den nåværende tendensen er fram
for alt en prinsippiell anerkjennelse av det som lenge hadde vært
en praktisk nødvendighet - hvis en ikke skulle blitt en hendøende
sekt. Det kan se ut som om det ikke har skjedd noen grunnleg
gende endring verken i de anti-kapitalistiske holdningene i disse
partiene eller deres daglige arbeid. For eksempel er det ingen
grunn til å anse det franske kommunistpartiets politikk idag som
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Tabell 4. Holdninger blant kommunistiske og andre venstre-elitera
/ Italia 1970-1981. Prosentandel i full eller nær overensstemmelse
med det syn som er gjengitt under.
Resten av venstresida
fPSI. PSDI. PSIUP. DPI
100
86
92

Ar

PCI

Arbeiderne er ugunstig
stilt når det gjelder
inntektsfordeling.

1971
1976
1981

100
100
82

Fagforeningene har altfor
stor makt i Italia.

1971
1976
1981

5
10
21

23
39
50

Kapitalismen er en
trusel for Italia.

1971
1976
1981

95
79
61

100
71
42

Mye av frykten og uroen for
øke statsinngrep på sosiale
og økomiske områder er
opplagt berettiget.

1971
1976
1981

15
25
62

25
33
50

De store industribedriftene
burde nasjonaliseres.

1971
1976
1981

100
49
25

100
67
36

Streikeretten burde begren
ses i offentlige servicenæringer (f. eks. gassverk
off transport).

1971
1976
1981

0
12
71

8
39
78

aDen presise definisjonen av "elite" kjenner jeg ikke, men det dreier seg om
representanter for partiene i parlament og kommunestyrer. Dette har jeg muntlig
fra Wolfgang Merkel.
Kilde: R. D. Putnam m.fl. "Polarisation and Depolarisation in It alien Politics:
1968-1981", et notat skrevet for årsmøtet 1981 i American Political Science
Association, tilleggstabell 1, her sammenfattet fra W. Merkel, "Polarisierung oder
Depolarisierung, Zentrifugalitåt oder Zentripetalit&t? Anmerkungen sur modelltheoretischen Diskussion des italienischen Parteisystems", et notat framlagt på
årsmøtet for Deutsche Vereinigung ftir Wissenschaft der Politik, Mannheim,
oktober 1983, p 17.
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mer moderat enn i 1956 da det støttet regjeringen Mollet. Men
bildet er mer sammensatt. Når det gjelder det italienske kommu
nistpartiet, det mest framgangsrike kommunistpartiet i de utvik
lede kapitalistiske landene, viser gallupp-undersøkelser at en i
syttiåra fikk en voldsom økning i aksepten av hva en kunne kalle
pro-kapitalistiske holdninger. Denne høyredreininga har gått hånd
i hånd med det en kan finne også hos andre politiske krefter i
Italia, noe som er vist i tabell 4.
Når en leser denne tabellen, må en holde to ting klart. For det
første utgjør startåret for undersøkelsen høydepunkter i italiensk
radikalisme. For det andre må de forskjellige vurderinger av
staten blant kommunister og ikke-kommunister sees på bakgrunn
av a) de storstilte nasjonaliseringene og de mange forskjellige
former for statlig intervensjon i Italia, og b) den sterke, brukerorienterte politiseringen av disse institusjonene fra regjerings
partienes side, inklusive PSI og PSDI. Denne kjensgjerningen
viser at det er en sterk tendens til ideologisk integrasjon. Likevel
blir ikke politikk til gjennom meningsmålinger. På bakgrunn av de
ovenfor nevnte data ville en ikke ha ventet at PCI skulle ha
vendt tilbake til et mer opposisjonelt standpunkt senhøstes 1980
og dermed valgte et venstre-alternativ framfor det "historiske
kompromiss". Den riktigste slutning en kan trekke av utviklingen
av partilinjen og %elite"-synspunktene synes å være at de mektige
integrasjonstendensene klart virker på det store og nasjonalt
selvstendige PCI, men at faren fremdeles mer er en mulighet enn
noe som virkelig er realisert.
Stort sett, og til tross for de delvis motstridende italienske
erfaringer, kan vi si at arbeiderbevegelsen i de framskredne
kapitalistiske landene nå klart er sterkere og (litt) mer radikal
enn den var mot slutten av den historiske vekstperioden som tok
til i midten av 1960-åra. Arbeiderbevegelsens økende pågåenhet,
målt gjennom dens deltakelse i arbeidskonflikter, motbeviser også
tesen om integrasjon. På dette området er den beste langtidsoversikt laget av en israelsk sosiolog, Michael Shalev. Tabell 5 er
hentet fra hans arbeid. Shalevs mål er det han kaller "relativt
engasjement" - det vil si prosentdelen av arbeidskraften utenom
landbruket som er engasjert i streikeaksjoner i løpet av et ka
lenderår. Tabell 5 viser klart en stor forskjell i streikeaktiviteten
mellom de utviklede kapitalistiske landene. Men selv om noen land
har opplevd en nedgang, spesielt iøyenfallende i tilfeller som
Vest-Tyskland, Norge og Sverige, har den generelle tendensen
pekt oppover siden slutten av første verdenskrig, og den nådde
en topp i 1970-åra.
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Tabell 5. Streiketendenser i 18 land 1919-1982.
1974-77
371
251
110
219
102
41
40
26
43
56
21
31
5
1
4
2
5
0.3

1978-82
272
210
27
97
106c
70d
10
14
36
33
15c
29
11
1
5
2C
4
©

Relativ deltakelse
1960-67
1968-73
135
248
108
216
135
127
47/230b
18
26
69
39
69
35
40
23
33
27
44
19
38
8
17
8
14
2
1
17
3
2
4
3
5
1
1
0.2
0.1

o

1919-38 1946-52
Italia
6
199
Australia
43
149
Frankrike
22
94
Finland
6
50
New Zealand
16
49
Storbritannia
24
39
Japan
3
34
USA
19
28
Irland
12
25
Kanada
12
25
Belgia
31
21
Danmark
5
9
Sverige
19
9
Østerrike
7
5
Vest-Tyskland 26
5
Nederland
8
3
Norge
21
3
Sveits
3
0.2

aAntall personer involvert i streiker pr tusen av arbeidskraften utenom jordbruk.
Tallene viser til det geometriske gjennomsnitt for årene i perioden. (Det geome
triske gjennomsnitt er kvadratroten av produktet av et gitt sett av tall. Sammen
liknet med det vanlige aritmetriske gjennomsnitt er det mindre følsomt overfor
ekstreme verdier - f. eks. en uvanlig høy streikeaktivitet i ett år i perioden).
Antakelig har forfatteren sløyfet år med diktatur i sine beregninger fra mellom
krigstida.
bFør 1971 sløyfet finsk statistikk konflikter som varte mindre enn fire timer og
også indirekte former for engasjement. Det første tallet av to er gjennomsnittet
før forandringen, 1968-70, det andre etter forandringen, 1971-73.
CM. Shalev "Strikes and the Crisis: Industrial Conflict and Unemployment in the
Western Nations", Economic and Industrial Democracy, vol. 4 no. 4, 1983, pp.
440f.
dDet britiske gjennomsnittet dekker en topp i 1979 og en nedgang i 1980-82 til
nivået i midten av 70-åra.
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Forandringer i klasseforholdene: Pi fabrikkgolvet

Store forandringer fant sted i 1970-åra i det umiddelbare for
holdet mellom kapitalister og lønnsarbeidere, de viktigste siden
arbeiderbevegelsens tidlige år. Mens den første vekstperioden
eller, i noen land, en senere periode med oppsving hadde ført til
erobringen av faglige rettigheter og opprettelsen av arbeidstilsyn,
førte forandringene i 1970-årene eller tidlig på 1980-tallet til
begrensninger i arbeidsgivernes rettigheter i forbindelse med
ansettelse og oppsigelse, organisering av arbeidet og lønnssyste
met. Videre ble arbeidervern- og arbeidsmiljøforskriftene stren
gere, og fagforeningenes eller bedriftsforsamlingenes rettigheter
betydelig utvidet. En omfattende oversikt over denne utviklingen
ville føre ut over rammen for denne artikkelen. Men vi kan i det
minste kort angi de viktigste forandringene i lovgivning og
kollektive avtaler i de ledende kapitalistiske landene (med unntak
av Japan).
Storbritannia: 1974 Lov om fagforeninger og arbeidsforhold (TULRA), lov om helse og sikkerhet på arbeidsplassen; 1975 lov om
oppsigelsesvern (EPA), lov om likestilling; 1976 rasediskrimineringslov. TULRA og EPA utvidet strukturen og anvendelsen av
kollektive forhandlingsrettigheter og begrenset oppsigelsesmuligheten. EPA sørget videre for retten til å drive fagforeningsarbeid
i arbeidstida.
Frankrike: 1973 lov som gir rett til å appellere en oppsigelse og
avskjed ved innskrenkninger; 1975 lov som beskytter mot opp
sigelse av gravide kvinner og sikrer betalt svangerskapspermisjon;
1977 lov som gir de ansatte tilgang på informasjon; 1978 lov om
månedslønn for alle ansatte; 1982 Aroux-lovene som utvider
fagforeningenes rettigheter i bedriften når det gjelder kollektive
forhandlinger og medbestemmelse i helse og sikkerhetssaker.
Vest-Tyskland: 1969 lov om beskyttelse mot oppsigelse; 1970
lovgivning om sosialforsikring og kollektive avtaler som hevet
sykepengene til 100% av normal betaling for arbeidere og ansatte;
1972 revisjon av bedriftslovgivning fra 1952 som utvider bedriftforsamlingenes rett til å delta i beslutninger; 1973 lov om arbei
dervern; 1976 lov om medbestemmelse.
Italia: 1969 banebrytende kollektiv avtale i den kjemiske indu
strien om organisering og kontroll av sikkerhet og helse på
arbeidsplassen; 1970 lov som sikrer faglige rettigheter i bedriften
og regulerer oppsigelser; 1971 lov om beskyttelse av arbeidende
mødre; fra den første delen av 1970-åra, "utviklingsavtaler" med
store konsern om styring av investeringer; 1975 lov som regulerer
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avskjedigelser og redusert arbeidstid; 1977 anti-diskrimineringslov;
1977 avtale med Olivetti om forhandlinger om innføring av ny
teknologi, senere utvidet til en nasjonal industriavtale i 1979.
USA: opprettelse av et direktorat for arbeidervern og bedrifts
helsetjeneste (1970) og et direktorat for gruveinspeksjon (1973).
En arbeidsreformlov, som ville ha lettet faglig organisering, og en
likestillingslov er ikke blitt vedtatt.
I noen av de mindre, utviklede kapitalistiske land ble det gjort
enda viktigere framskritt. I Nederland ble det vedtatt en lov i
1977 som gav bedriftsforsamlingene rett til å utsette viktige
økonomiske avgjørelser i en måned, med mulighet til å appellere
til domstolen i Amsterdam. Bedriftforsamlingen har også rett til å
nedlegge veto mot kandidater til styret, men dette kan aksjo
nærene appellere til Det nasjonale samfunnsøkonomiske råd og til
slutt til sosialministeren. Enkeltansatte har rett til å nekte arbeid
som medfører fare.
I følge svensk og norsk arbeidsmiljølovgivning fra 1977 har
verneombudene rett til å stoppe arbeid som de anser som farlig
for de ansattes helse og sikkerhet. Den svenske medbestemmelsesloven av 1976 gjorde det juridisk bindende for arbeidsgiveren å
forhandle med fagforeningene om enhver vesentlig avgjørelse i
bedriften. Den forlangte også at i enhver tvist om arbeidsopp
gaver mellom en formann/arbeidsgiver og en eller flere ansatte,
skulle bedriftsklubben ha det avgjørende ord, dersom ikke, eller
inntil, en hadde nådd fram til et forlik gjennom forhandlinger på
høyere nivå eller saken var blitt avgjort i Arbeidsretten.
Viktige, men ikke så omfattende, lover angående arbeidsfor
holdene ble også vedtatt i Danmark og Finland på slutten av
syttitallet. I Belgia ble rettighetene til bedriftsforsamlinger og
særlig fagforeninger - tilgangen på informasjon, permisjon med
lønn for å gå på fagforeningskurs, etc. - utvidet ved tariffavta
lene i 1971 og 1972. I 1974 ble det i Østerrike satt fram et
forslag til lov om bedriftsdemokrati. Dette ble sterkt moderert av
det sosialdemokratiske flertallet pga sterkt press fra den borger
lige opposisjonen, men bedriftsforsamlingenes makt ble utvidet i
forhold til en lov fra 1919.10
Sveits er det eneste landet i Vest-Europa som ikke har noen
lovgivning angående arbeidernes og fagforeningenes rettigheter på
arbeidsplassen. Et felles forslag fra de ulike fagorganisasjonene
om medbestemmelse på arbeidsplassen ble nedstemt i en folkeav
stemning i 1976. Men det må tilføyes at gjennom direkte forhand
linger i 1975 sikret de sveitsiske fagforeningene seg visse garan
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tier i forbindelse med avskjedigelse eller permitteringer. I VestTyskland ble to lovforslag til en mer vidtrekkende arbeidsmiljølov
- som liknet den norske og svenske lovgivningen - forhindret av
høyrekreftene. Regjeringen Kohl har offisielt hatt disse lovfor
slagene på dagsordenen. Selv i USA styrket arbeiderklassen sine
posisjoner med de nye statlige direktoratene for overvåkning av
arbeidsforhold. Og selv om den økende massearbeidsløsheten på
nytt har svekket arbeiderklassen, er ingen av de ovenfor nevnte
lovene eller tariffavtalene noe sted blitt satt ut av kraft.11
Arbeiderklassens bedrede stilling i produksjonsfæren har gått
hand i hand med en forbedring i distribusjonssfæren. Arbeidernes
andel av nettoproduktet i industrien i de sju viktigste OECD-landene (USA), Japan, Vest-Tyskland, Frankrike, Storbritania, Italia,
Canada) steg fra 68% i 1972 til rekordhøye 73% i 1982. I 1983 er
det ventet at prosentandelen faller til rett under 72%.12
II. DEN POLITISKE HISTORIENS IKKE-LINEÆRE KARAKTER.
NEDERLAG, DESILLUSJON OG KRISE

Som vi alle er klar over, er Pangloss ikke noen bedre inspira
sjonskilde enn Kassandra.13 Mitt mål er i denne forbindelse å
bidra til en "vitenskapelig sosialistisk" analyse av klasseforholdene
og av klassekampen, og ikke å motvirke pessimismen med falsk
optimisme. Den rådende følelsen av tilbakegang har sjølsagt basis
i virkeligheten, men hovedpoenget er at venstresidas handlings
lammelse eller krise må sees i et større historisk perspektiv der
hovedtendensen er at arbeiderbevegelsen har vokst, fått økt
betydning og at den har vunnet noen nye posisjoner. I motsatt
fall vil vår forankring i historiske realiteter bli knust av en
tidevannsbølge av spontane inntrykk og erfaringer.
Hensikten med denne delen av artikkelen er tosidig. På den ene
sida å forklare det åpenbare faktum at arbeiderbevegelsen og den
sosialistiske venstresida nesten uten unntak er på defensiven, og
på den andre sida vurdere de politiske konsekvensene av den
økonomiske krisa vi har levd med siden slutten av syttiåra. Det
er helt klart en sammenheng her, og enkelte kan til og med
hevde at min analyse til nå har blandet sammen to svært ulike
perioder: Den ene kjennetegnet ved høy økonomisk vekst og
stramt arbeidsmarked (60-åra og første halvdel av 70-åra), og den
andre kjennetegnet ved lav, ingen, eller negativ økonomisk vekst
og økende massearbeidsløshet. Hver av disse periodene har sin
politiske profil. Etter min mening tilbakeviser oversiktene over
framskritt når det gjelder økt velgeroppslutning, organiseringsgrad, streiker, styrkeforholdene på arbeidsplassene og innteksfor39

delinga påstanden om et historisk gap mellom de to periodene.
Men det er sjølsagt sant at en må ta hensyn til den nye situa
sjonen som har oppstått, symbolisert ved de beryktede navnene
Thatcher og Reagan.
I stor utstrekning skyldes den nåværende forvirringa på venstre
sida at historien som vanlig ikke følger noen rett linje. Fram
gangene var like lite ventet som nederlagene og desillusjonene.
Ja, for ingen av venstresideprosjektene (i vid forstand) fra seksti
og syttiåra ble noen gang gjennomført. Sosialdemokratiets selvtilfredshet med den voksende "blandingsøkonomien" som ble feiret i
Bad Godesberg-programmet og andre programmatiske dokumenter
fra slutten av 50-åra og begynnelsen av 60-åra, ble snart ut
fordret av en bred bevegelse av studenter, mellomlag og unge
arbeidere som avviste kapitalens logikk og arbeidskraftas varekarakter. Den første halvdelen av syttitallet ga keynesianismen en
avgjørende knekk, noe som førte til SPDs nye kurs under Schmidt
og den engelske arbeiderpartiregjeringas kuvending i 1976. Til
tross for at en allerede meget sterk arbeiderbevegelse vant nye
posisjoner, ble det norske og svenske sosialdemokratiets politiske
hegemoni svekket i løpet av syttiåra når de ble stilt overfor nye
spørsmål som miljøvern, desentralisering og (for Norges ved
kommende) spørsmålet om EF-medlemskap. I 1976 ble en unik
erfaring i arbeiderbevegelsens og det parlamentariske demokratiets
historie avsluttet. Etter å ha sittet med regjeringsmakten uav
brutt i 44 år, og med absolutt majoritet i to tredjedeler av
perioden, måtte det svenske sosialdemokratiet forlate taburettene.
I Belgia hadde den samme manglende evne til gi svar på nye
problemer - framfor alt nasjonale og språklige stridsspørsmål allerede i 60-åra redusert sosialdemokratiet til et middels stort
parti. Fra 1961 til 1981 tapte det belgiske sosialdemokratiet mer
enn halvparten av sine velgere i Brtesel-regionen, oppslutningen
falt fra 41,6% til 20%.
Den seierrike vietnamesiske motstandskampen mot USA og den
eksplosive veksten i høyere utdanning ga støtet til en venstrebevegelse som i studentopprøret, mai-68 i Paris og den anti-imperialistiske kampen i den tredje verden fant beviset for riktigheten
av en revolusjonær politikk. Revolusjonære ideer spredde seg
raskt blant betydelige grupper av studenter, yngre intellektuelle
og av og til yngre arbeidere. Bevegelsens utgangspunkt var et
kulturelt klimaskifte, opprør mot foreldre og familie, seksuell
frigjøring, en ny musikkultur, og en grunnleggende revurdering av
USAs rolle i verden og av etterkrigsboomen.
Politisk sett var venstreside-perspektivet aldri særlig realistisk. I
det minste kan vi i ettertid slå fast at dette var klart når en
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allerede 30 mai 1968 så hvor lett de Gaulle fikk stoppet opposi
sjonen uten engang å måtte vise fram, langt mindre bruke, den
uforminskede makten til den franske statens repressive apparat.
Siden det i tillegg var usannsynlig at noen moderne kapitalistisk
stat skulle bli offer for rystelsene som en konvensjonell krig ville
medføre, var det lite sannsynlig at mai 1968 skulle framstå som
noen "generalprøve" for en kommende revolusjon, slik 1905 hadde
vært i Russland. Med unntak av noen terroristiske smågrupper,
var det revolusjonære venstre så svakt at det ikke engang hadde
muligheten til å lide et nederlag. Det bare forsvant. De organisa
toriske restene fra den revolusjonære bølgen i 1968-70 er over
raskende små. Idag finnes minipartier som klarer å oppnå mellom
en til to prosent av stemmene bare i Frankrike, Portugal og
Italia. Dette i motsetning til den reformistiske "tredje vei" beve
gelsen som oppsto i avspenningsårene på slutten av femtitallet, og
som la grunnlaget for levedyktige partier i Danmark og Norge,
for en tid også i Nederland og Frankrike.
De ulike politiske kreftene og prosjektene som fantes mellom det
klassiske sosialdemokratiet og det revolusjonære venstre har også
lidd smertelige nederlag. I noen år midt på syttitallet så det ut
som regjeringsmakt og en gradvis utvikling mot sosialismen var
innen rekkevidde for de eurokommunistiske partiene i Sør-Europa.14 Men allerede i 1977 eller 1978 bleknet dette perspektivet
definitivt. Det franske sosialistpartiet befestet sitt hegemoni på
den franske venstresida. Det italienske kommunistpartiets fram
ganger stoppet opp og ble forvandlet til tilbakegang i den italien
ske politikkens villniss, med dens terroristaksjoner og anti-terroristkampanjer og sleipe manøvrer fra kristeligdemokratene,
støttet av amerikansk press. Det spanske kommunistpartiet er på
sin side blitt en utgruppe i rikspolitikken.
Venstresosialdemokrati, av og til kalt eurososialisme, så en tid ut
til å ha tatt over og arvet oppgavene og perspektivene til eurokommunismen. Men eurososialismen forfalt raskt. Det første
tegnet var valget i Frankrike i 1978. Det som måtte ha vært
tilbake av den latinske eurososialismen, ble forlatt til fordel for
nedskjæringspolitikk, kriseadministrasjon16 og borgerlig nasjona
lisme, for Frankrikes vedkommende med klar forbindelse til
tidligere tiders imperiepolitikk. Radikaliseringa av det britiske
arbeiderpartiet - en reaksjon på det forsmedelige nederlaget som
den høyresosialsdemokratiske politikken led i 1979 - var bremset
opp lenge før det store nederlaget i 1983. Stilt overfor en åpent
arbeiderfiendtlig og fagforeningsfiendtlig regjering som som presi
derte over økende arbeidsløshet og økonomisk fiasko, tapte La
bour på nytt innflytelse i alle deler av arbeiderklassen. Blant
sysselsatte arbeidere gikk Labour mer tilbake enn Toriene, noe
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som understreker at den nye Liberale-Sosialdemokratiske alliansen
neppe var den ene avgjørende faktor.16
Følgelig har alle retninger innenfor arbeiderbevegelsen: høyre,
venstre og sentrum, lidd alvorlige nederlag i det siste, og ven
stresida er så godt som utryddet. Ikke overraskende at demorali
sering er utbredt! Det er relevant å spørre om hvordan disse
nederlagene henger sammen med de framgangene for arbeiderklas
sen som jeg har beskrevet ovenfor. Er det en enhet mellom disse
motsatte tendensene som en kan gripe ved en dialektisk analyse?
For å svare på det må en se på mer enn valgresultater. Men
først noen ord om de lysende seire som arbeiderbevegelsen har
vunnet i valg i den siste tida.
Tre typer av framgang ved valg er spesielt verdt å merke seg. En
representeres av det østerrikske eksempel på klassisk moderat
sosialdemokrati. I 1971, 1974 og i 1979, en rekkefølge uten hi
storisk parallell, oppnådde SPØ mer enn femti prosent av stem
mene i et flerpartisystem med forholdstallsvalg. Resultatet i 1983
med 47,8 prosent er fortsatt meget respektabelt. Tilsynelatende er
dette en seier for en variant av reformismen som til tross for en
viss ideologisk radikalisering siden 1977-78, fortsatt er mye mer
forsiktig enn skandinavisk sosialdemokrati.17
Den andre typen representeres av sosialistpartiene, og dernest av
hele venstresida, i Frankrike, Spania, Hellas og Portugal. Sist i
70-åra og tidlig i 80-åra vant venstresida i vid forstand ene
stående seire ved stemmeurnene. Det greske valget i 1981 satte
også en verdensrekord: PASOK og de to kommunistpartiene fikk
60,3 prosent av stemmene, et tall ikke noe parti som gjorde krav
på å representere sosialismen og arbeiderklassen hadde nådd før i
et fritt nasjonalt valg. De nåværende partisystemene i disse
landene er alle nylig dannet, etter perioder med diktatur eller,
som i Frankrike, etter en ikke-diktatorisk, autoritær oppvåkning.
Fruktene av gaullismen og diktaturene er en avbrutt eller hemmet
utvikling for de klassiske sentrumspartiene - progressiv libera
lisme, reformvennlige kristelig-demokratiske partier, klassebevisst
småborgerlig reformisme og en dagsorden bestående av påtren
gende behov for reformer og modernisering som stort sett er blitt
ivaretatt i Nord-Europa. Nye sosialistiske partier har greid å dra
nytte av denne situasjonen ved å distansere seg fra kommunisme
og radikale løsninger, og ved å ta plassen til både sosialdemokra
tiet og det småborgerlige sentrum.
Både den sosialdemokratiske delen og sentrumskreftene har spilt
en avgjørende rolle, noe Mitterrands seier ved presidentvalget i
1981 viser klart og tydelig. Mitterrand nektet å lytte til den
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fasjonable Paris-intelligentsiaens "post-sosialistiske" sirenesang.
Han holdt fast ved Venstreunionens plattform som også omfattet
nasjonalisering, og drev sin valgkamp på arbeiderklassens klas
siske tema: arbeidsløsheten. Samtidig kom han med helt klare
signaler om moderasjon, og til og med om tradisjonell nasjona
lisme og antikommunisme ved å anklage Giscard for å være for
ettergivende overfor Sovjet. Depolariseringen som fulgte, ble
avgjørende for valgresultatet. Venstresidens kandidater vant
mindre støtte i første runde i 1981 enn venstrefløyen hadde
oppnådd ved parlamentsvalget i 1978: 47,8 prosent mot 49,8
prosent. Men mens mellom 88 og 94 prosent av velgerne som i
1978 stemte borgerlig i første valgomgang, også stemte på et
borgerlig parti i annen runde, fikk Mitterand i 1981 støtte i
annen runde av 16 prosent av dem som hadde stemt for Chirac i
første. Det var tilstrekkelig.18
Den tredje typen av seier for arbeiderbevegelsen i den senere tid
er mindre iøynefallende enn de andre to, men på grunn av dens
avanserte utgangsposisjon, er den kanskje enda viktigere for
arbeiderbevegelsens framtid i den moderne kapitalismen. Det
nordeuropeiske sosialdemokratiets evne til å vinne tilbake velgere,
parret med en økt åpenhet overfor venstresida, viste seg klart og
tydelig da den danske arbeiderbevegelsen gjorde sitt comeback i
slutten av syttiåra. I 1973 fikk sosialdemokratene, kommunistene
og de to sosialistpartiene til sammen 36,7 prosent av stemmene,
det laveste tallet i dansk arbeiderbevegelses historie siden 1920. I
1979 var de tilbake på 49,7 prosent, deres beste resultat, nest
etter rekorden på 49,9 i 1966. I 1982 var de svenske sosialdemo
kratene tilbake i regjeringsposisjon etter at SAP og VPK hadde
oppnådd 51,5 prosent av stemmene. Men klarest viser evnen til å
gjenvinne velgere seg i Vest-Tyskland. Der har oppløsningen av
koalisjonen med de liberale tidlig på høsten 1982, virket som en
vitamininnsprøytning for SPD. Selv om den økte oppslutningen
ikke var nok til å hindre kristelig-demokratenes seier ved det
nasjonale valget i mars 1983, så oppnådde SPD en valgseier både
i Hamburg og Hessen i slutten av 1982 og 1983.
Denne evnen til å gjenvinne velgere og reise seg igjen er hver
gang basert på en fornyet bekreftelse av prinsippene i den mo
derne progressive reformismen. Sosialdemokratene har typisk nok
tatt nærmere kontakt med fagbevegelsen ved å legge større vekt
på forsvaret av sysselsettingen og velferdsstaten, og har åpnet
seg mot freds- og miljøbevegelsene. De har også søkt et grunn
lag for samarbeid med "de grønne" i Vest-Tyskland, uten hell i
Hamburg seinhøstes i 1982, og deretter med suksess i Hessen.
Tilsvarende utspill har vært gjort overfor SF i Danmark og VPK
i Sverige.
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Sosiale tendenser og politiske konjunkturer

Nå skal en ikke søke etter dialektisk enhet mellom arbeider
bevegelsens framgang og nederlag på valgsystemets nivå, i for
holdet mellom gode og dårlige valgstrategier. Vi har alt gjort
oppmerksom på at framgangen i fagforeningsmedlemskap, krav
eller kampvilje, eller arbeiderlovgivning og kollektive avtaler,
ikke
alltid følger valgresultatene. Verken samtidshistoriske
analyser eller vurderinger av framtidsutsiktene kan stirre blindt
på regjeringens og opposisjonens politikk. I stedet må vi forstå at
den motsetningsfylte enheten består av brede, omfattende sosiale
tendenser og skiftende politiske konjunkturer. De store framgan
gene til arbeiderbevegelsen henger sammen med det førstnevnte,
valgnederlag og -seire er knyttet til det siste. Mellom disse to
forholdene er det alltid mulighet for en uoverensstemmelse som
sosialistisk teori må forstå og mestre. Men i dag er det også en
aktuell uoverensstemmelse som vi her bare kan analysere i grove
trekk.
Framgangen for arbeiderklassen i de siste tjue åra, målt ved
organisasjonsgraden og oppnådde rettigheter, henger sammen med
en rekke samfunnshistoriske prosesser. Den mest klassiske er
proletariseringen. Mens tradisjonelle marxistiske antakelser og
spådommer på dette området har vist seg å være altfor enkle,
styrker samtidige valgoversikter det synet at det er et sterkt
samsvar mellom selvsysselsetting eller sysselsetting i familiebedrift
og politisk støtte til høyre. Det er derfor dobbelt viktig å merke
seg at for eksempel i Frankrike er andelen av arbeidere og
funksjonærer - høyere ledere unntatt - i den økonomisk aktive
befolkningen steget mellom 1954 og 1975 fra 57 prosent til 73
prosent,19 og i Østerrike fra omkring 65 prosent i 1961 til om
trent 80 prosent i 1971.20 De eneste virkelig avanserte kapita
listiske land hvor arbeidsgivere, selvsysselsatte og sysselsatte i
familiebedrifter fortsatt utgjør en betydelig del av befolkningen,
er Japan og Italia, med henholdsvis 28 prosent og 26 prosent i
1980.21
En annen prosess var tilstrammingen på arbeidsmarkedet og den
generelle oppnåelsen av full sysselsetting - en utvikling som ble
fullført i perioden fra 1955 - 1965 i hele den avanserte kapi
talismens område.22 Det europeiske svaret var en massiv import
av arbeidskraft fra Syd-Europa, Nord-Afrika og Tyrkia,23 mens
andre regioner ble vitne til en fornyet permanent utvandring (dvs
fra Latin- til Nord-Amerika). I hvert fall i Europa førte ikke
denne nye tilstrømningen av arbeidskraft til noen svekkelse av
arbeiderklassens stilling, og den ble integrert i de eksisterende
faglige institusjoner.
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For det tredje hadde en rekke kulturelle forandringer løsnet eller
brutt de tradisjonelle formene for sosial kontroll og avhengighet.
Denne prosessen er nært knyttet til de to foregående, men den
har også egne dimensjoner. Således skjøt en sekulariseringsprosess
endelig fart i 1960 og 1970-åra, mye senere enn det marxister
hadde spådd, tydeligst innenfor fagbevegelsesområdet. Den vik
tigste utviklingen her var omformingen av (det overveldende
flertall av) det franske CFTC til det ikke-bekjennende, pro-sosialistisk fagforbundet CFDT i 1964; sammenslutningen av tre metall
arbeiderforbund i Italia i siste halvpart av 1970-åra; det voksende
samarbeidet mellom det belgiske katolske CSC og det sosialdemo
kratiske FGTB fra omkring 1970; sammensmeltingen i 1977 av de
sosialdemokratiske og katolske fagforbundene i Nederland; og det
stadig smidigere samarbeid mellom den nye sammenslutningen og
den gjenværende, stort sett kalvinistiske, konfesjonelle organisa
sjonen CNV. Dette ble sist manifestert ved de felles streikene
blant de offentlig ansatte høsten 1983 som var rettet mot en
regjering ledet av kristelig-demokratene. I Vest-Tyskland fikk
SPD mer støtte ved valget av katolske arbeidere enn CDU/CSU
for første gang i 1972. Overtaket er ikke blitt befestet, men ved
nederlaget i 1983 beholdt SPD mesteparten av sine nyvundne
katolske velgere, mens CDU gjorde inngrep i SPD’s tradisjonelle
velgere. Religiøse forskjeller gjorde seg på den måten mindre
gjeldende ved valgene enn noen gang før i Forbundsrepublikken.24
I Frankrike støttet åtte prosent av aktivt bekjennende katolikker
Mitterand i 1965, mens 20 prosent stemte på venstrefløyen ved
parlamentsvalgene i 1978.26 Samtidig sank andelen av bekjennende
katolikker i den franske befolkningen fra 87 prosent i 1966 til 81
prosent i 1977, og andelen ikke-praktiserende steg fra 23 prosent
av alle katolikker i 1966 til 50 prosent i 1977.26 En annen om
fattende sosial prosess var frigjøringen fra den patriarkalske
familiens formynderskap. Den hadde to komponenter. Den ene var
et nytt ungdomsopprør som fulgte etter en stille etterkrigspe
riode. Mellom 1967 og 1978 økte sympatien med venstresida blant
franske velgere under 30 år fra 44 til 68 prosent, blant dem
mellom 30 og 39 år fra 43 til 57 prosent, og blant dem mellom 40
til 49 år fra 40 til 48 prosent.27 Som en følge av større uav
hengighet. har valgdeltakelsen blant kvinner økt, og de har oftere
stemt på venstresida, selv om tendensen er mer åpenbar i Stor
britannia og Vest-Tyskland enn for eksempel i Frankrike.28
For det fjerde og siste henger arbeiderklassens historiske fram
skritt sammen med dyptgående forandringer i den framskredne
kapitalismen som har hatt motsetningsfylte virkninger. Den økte
utbredelsen av kapitalistiske produksjonsforhold som viser seg i
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tendensen til redusert selvsysselsetting og sysselsetting i familie
bedrifter, er blitt fulgt og etterfulgt av en omfattende intern
omstruktureringsprosess. Mens de tradisjonelle industrigrener som
tekstil, gruver, stål og skipsbygging, alle har vist nedgang, har
elektronikk, elektro-teknikk, petrokjemi og andre bransjer tatt
deres plass. I mange land, særlig i USA, Storbritannia og VestTyskland, har denne utviklingen ført til et geopolitisk skifte ved
at investeringer og befolkning er blitt overført fra arbeider
bevegelsens sterke områder i nord til de svakere i sør.29 Dette
hadde en tendens til å demoralisere den gamle arbeiderklassen og
til å føre til oppsvulming av nye, mindre opprørske skikt. I
Europa er imidlertid dette, i hvert fall inntil helt nylig, blitt mer
enn oppveid av en annen tendens i moderne, framskreden kapital
isme, nemlig statens raske ekspansjon og den like raske omfor
mingen av den framskredne kapitalistiske statens viktigste rutine
oppgaver.
Vi er nå kommet til poenget i den politiske debatten omkring den
nåværende økonomiske krisen. Etter vår mening tyder de tilgjen
gelige fakta på at framveksten av velferdstatskapitalismen er en
ikke-reversibel utvikling som legger grunnlaget for all framtidig
kamp for arbeiderbevegelsen. Arbeiderklassens seneste framskritt
utgjør derfor en historisk erobring som ikke kan fjernes med
demokratiske midler. Dagens angrep på velferdstaten kan bare
føre til marginale overgrep og tap av rettigheter, forutsatt - og
det er vel mest sannsynlig - at det liberale demokratiets regler
blir opprettholdt.
Før vi gransker denne historiske utviklingen mer detaljert, skal
vi oppsummere konklusjonene av den foregående analysen. Ar
beiderklassens stilling i forhold til kapitalen er blitt styrket i den
senere tid som en-følge av omfattende sosiale prosesser som har
underminert patriarkatet og familiekontrollen over produksjonen,
svekket paternalske og religiøse former for sosial kontroll og
klasseskiller, økt knappheten på arbeidskraft og minsket de
eiendomsløses avhengighet av arbeidsmarkedet for å forsørge seg.
Disse prosessene har gått sin gang, uten vesentlig avhengighet av
parti- eller regjeringsstrategier. De gode resultatene for arbeider
bevegelsen har derfor stort sett falt utenfor skjemaene for
politisk strategi og taktikk.
Samfunnsklasser kan ikke reduseres til politiske prosjekter,
partier og regjeringer, og elementer som ikke er klassebestemte,
havner uunngåelig i den politiske konfliktens konjunkturelle felt.
Fra en annen synsvinkel har imidlertid alle arbeiderbevegelsens
krefter bidratt til arbeiderklassens historiske framskritt i den
senere tid, selv om de sistnevnte aldri har virkeliggjort bevegel46

sens programposter. Dette gjelder også det revolusjonære venstre
som med sitt opprør og sin utfordring bidro vesentlig til å knek
ke skallet på etterkrigstidas klassekompromiss i arbeidslivet. I den
framskredne kapitalismens nyere historie utgjør derfor arbeider
klassens framskritt og nederlag en enhet av motsetninger gjennom
den politiske historiens ikke-lineære bevegelse fra den ene kom
plekse omstendighet til den neste, og gjennom den fundamentale
uavhengigheten som store rnes side, i termer av de ulike inntektskildenes relative størrelse. Statens rutineoppgaver kan en
lettest få et bilde av ved å se på fordelingen av de offentlige
utgiftene, men en annen brukbar og rimelig enkel indikator er
fordelingen av de offentlige ansatte.
De offentlige utgiftene må sjølsagt inndeles i flere kategorier:
Offentlige investeringer, det offentliges kjøp av våpen og andre
varer og tjenester, subsidier, de offentlig ansattes lønninger og
inntektsoverføringer til husholdningene (ofte administrert og
dekket av offentlige trygdefond som juridisk sett er skilt fra
statsapparatet i streng forstand). Statens inntekter stammer
hovedsakelig fra, og føres hovedsakelig tilbake til, den kapita
listiske økonomien. I og for seg endrer ikke en stor offentlig
sektor kapitalismens grunnleggende dynamikk, men på grunn av
den massive betydningen den har for inntektsfordelingen, påvirker
den avgjørende klasseforholdene i den moderne kapitalismen. Den
tradisjonelle marxistiske analysen av statsintervensjonismen, som
er opptatt av forholdet kapital-stat og hvilke konsekvenser
statlige tiltak har for konkurranse og monopol og konjukturutviklingen, er derfor utilstrekkelig. La oss først se på noen viktige
makro-økonomiske størrelser.
I 1982 delte OECD-landene seg klart i tre grupper:
i) land hvor de offentlige utgiftene utgjorde en hoveddel av
bruttonasjonalproduktet (Sverige, Nederland, Belgia og Frankrike).
ii) land hvor de utgjorde litt under halvparten (Canada, Østerrike,
Vest-Tyskland, Irland, Italia, Norge, Storbritannia).
iii) land hvor de utgjorde omlag en tredjedel ( USA, Japan,
Australia, New Zealand, Finland, Spania, Sveits, Hellas og Portu
gal).
Denne inndelingen lar seg naturlig nok ikke forklare som et
resultat av sosialdemokratisk politikk, eller for den saks skyld av
noen andre enkle politiske forhold. Forholdene i Sverige kunne
kanskje gi støtte til en slik hypotese, men ikke det at Nederland,
Belgia og Frankrike havner i gruppe 1. Finland, styrt av en sterk
arbeiderbevegelse, er ikke langt unna USAs nivå. Østerrike og
Vest-Tyskland er nær Irland og Canada, hvor arbeiderpartiene er
små partier, osv.
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De mektige kreftene bak den tendens en kan se i tabell 6, viser
seg ved det faktum at de offentlige utgiftene i Reagans USA økte
fra 35,4% av BNP til 38% i 1982, og i Thatchers Storbritannia fra
42.6 % i 1978 til 46,1% i 1981. Under den langt mer progressive
borgerlige regjeringen i Sverige, som tok over i 1976 etter 44 år
med sosialdemokratisk styre, opplevde en den raskeste veksten i
de offentlige utgiftene i fredstid. De offentlige utgiftene økte fra
51.6 % i 1976 til 64,4% i 1981. På nytt ser en hvordan samfunns
messige tendenser ikke utvikler seg parallelt med de politiske
forholdene.
Tabell 6. Offentlige utgifter i OECD-landene 1960-82 som andel
av BNP i faste priser.
1960
29,3
28,1
17,0
22,7
29,7
36,3C
30,3
...
26,4
33,8
31,4
23,4
32,0
29,9
29,9
26,4
...
17,7°
31,3

1970
35,8
33,0
19,4
26,0
27,2
38,2
36,5
41,4
31,1
38,6
37,3
28,1
37,9
33,3
40,6
41,0

33.2

od
«0

21,5
43,8
21,3
©

Cananda
USA
Japan
Australia
New Zealand
Østerrike
Belgia
Danmark
Finland
Frankrike
Vest-Tyskland
Hellas
Irland
Italia
Nederland
Norge
Portugal
Spania
Sverige
Sveits
Storbritannia

1982
45,4
38,0
33,0
30,7a
33,6b
48,2
51,7a
59,7d
39,0d
51,6
48,6
33,6a
49,8
47,4
58,9d
48,1
30,7be
29,5b
64,4d
29,9be
....4gi

Noter: a) 1980 b) 1979 c) 1964 d) 1981 e) løpende priser.
Kilde: OECD, National accounts. Hittil upubliserte tall for 1982 har OECD-sekre
tariatet vært så vennlige å gi meg.

Hvis vi går litt dypere enn de tradisjonelle statistiske analysene
og ser på forholdet mellom de tre inntektstypene (lønninger i
offentlig og privat virksomhet, inntekt fra næringsdrift og formue
og trygdeytelser) er det klart at fordelingen av de offentlige
48

utgiftene har stor innvirkning på klasseforholdene. Som en indi
kator kan vi kan bruke "offentlig sluttforbruk" minus "forbruk av
innsatsfaktorer", dvs. kjøp av sivilt og militært utstyr og private
tjenester.
Tabell 7. Husholdningenes inntektskilder som andel av total
inntekt i 1980.

USA
Japan
Frankrike
Vest-Tyskland
Italia
Storbritannia
Nederland
Sveriflre

Inntekt av
*
lønnsarbeid i off, sektor
13a
8b
12
14b
10c
16
12°(9)
22 fl2l

Sosial
stønad
12
12
24
18b
17
12
25
21

Entreprenør/
eierinntekt
17
23
20
22b
28
16
16
10

*Når det gjelder USA, Japan og Italia hvor de relevante tall ikke er tilgjengelige
i internasjonale statistiske oppslagsverk, har jeg beregnet inntekt fra arbeid i
offentlig sektor ved å trekke "forbruk av innsatsfaktorer" fra "offentlig slutt
forbruk", selv om enkelte driftskostnader blir tatt med på denne måten. Slik dobbeltregning for Sveriges og Nederlands vedkommende kan føre til at tallet er
inntil 1% for høyt. Alle tall er beregnet fra arbeidsgivers kostnadssynspunkt og
inkluderer derfor sosiale utgifter. Disse er viktige i Sverige og Frankrike, mid
dels viktige i Nederland, Italia og Vest-Tyskland, og mindre viktige i USA,
Storbritannia og Japan. De svenske og nederlandske tallene i parantes referer til
offentlige lønninger uten arbeidsgiveravgift. Ikke i noe tilfelle er kompensasjonen
til ansatte i statlige foretak tatt med.
**

Trygdeytelser, sosialstøtte og "unfunded employee benefits"

Noter: a) 1978, b) 1979, c) 1976.
Kilder: Beregnet fra OECD, National Accounts 1963/1980. Paris 1982, Bd. 2,
nasjonale oversikter tabell 8 og vedlegg I. Inntekt av arbeid i offentlig sektor i
Frankrike og Vest-Tyskland er beregnet fra IMF; Government Finance Statistics
Yearbook 1982-1983, Washington DC 1982. Britiske, nederlandske og svenske tall
fra: Social Trends, nr 13, Londom HMSO 1982, s. 88; CBS, Nationale rekeningen.
Haag, Staatuitgeverij, 1983, s. 118; Arbetsmarknads-statistisk Arsbok 1982-1983.
Stockholm, SOS, 1983, s. 158, 163.

Slik sett kommer fra en femtedel til en tredjedel av husholdnin
genes inntekter fra det offentlige, og ikke fra eiendom eller
arbeid i offentlig eller privat virksomhet i de utviklede kapitalis
tiske landene. I denne andelen tar en ikke hensyn til f. eks. det
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faktum at de offentlige ansattes innbetalinger til trygdefondene
blir regnet som offentlige inntekter. Bare i Japan er inntekt av
eiendom klart større enn den delen av husholdningenes inntekt
som kommer fra det offentlige. Slike tall kan sjølsagt sees fra
flere synsvinkler, som uttrykk for viktige endringer innenfor den
moderne kapitalismen, for statens voldsomme vekst eller for
kapitalismens fleksibilitet. I Sverige for eksempel, finnes det
fortsatt en dynamisk privatkapitalisme, ledet av velrenommerte
svenske multinasjonale selskaper, men til tross for det utgjør
inntekt fra eiendom tilhørende de besittende klasser bare halv
parten av de inntektene som kommer fra velferdsstatens ulike
sosialbudsjetter.
Sosial og politisk analyse,det være seg marxistisk eller ikkemarxistisk, har ikke klart å gripe den grunnleggende forandring
som den moderne kapitalistiske staten nylig har gjennomgått. For
selv om statens repressive og militære potensiale har fortsatt å
øke, er brorparten av statens virksomhet - noe en kan lese ut av
fordelingen av de offentlige utgiftene - viet trygd, velferdspolitiske og utdanningspolitiske oppgaver. Sammenliknet med staten
på Engels’ tid - han karakteriserte den treffende som en "spesiell
avdeling av væpnede menn" - er det i sannhet en grunnleggende
forandring. Det var i 1970 at de mest utviklede kapitalistiske
landene ble velferdsstater i den betydning at offentlige utgifter
til velferdsformål utgjorde over halvparten av statens utgifter.
Sett fra en budsjettmessig synsvinkel er den moderne kapita
listiske staten framfor alt rettet inn mot inntektsfordeling og
utdanning.30 "Étatisme" har åpenbart fått en ny betydning, noe
som slår en når en ser tallene fra 1977 for Giscards moderne
utgave av den franske absolutismen. Selv en slik fasjonabel
filosofisk mote som den parisiske anti-statlige liberalismen synes
å halte etter denne utviklingen. Det er sjølsagt også riktig at
mange av de klassiske marxistiske diskusjonene fra seksti- og
syttitallet om karakteren til den kapitalistiske statener blitt
temmelig mosegrodde når en idag nøkternt vurderer dem i lys av
foreliggende statistikk. Men kanskje kan det trøste noen at en
ikke finner noe bedre analytisk redskap i de fleste standard
samfunnsvitenskapelige lærebøker.
Min hensikt her er ikke å analysere velferdsstaten eller dens
tilblivelse, men bare å understreke dens sosiale og politiske
betydning. Det viktigste er at de tendensene jeg har skissert i
det foregående, skulle sette den aktuelle debatten om "velferds
statens krise" inn i, et historisk perspektiv. Denne krisa, hvis en
kan kalle det ei krise, kommer etter en periode med en massiv
ekspansjon uten sidestykke, verken i skala eller hastighet, og i
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det minste fram til nå har angrepene på velferdsstaten hatt liten
betydning sett i forhold til den forutgående veksten. Faktisk kan
en vel risikere den påstand at den grunnleggende trenden ikke lar
seg snu.
Tabell 8. Velferdsutgifter innen totale offentlige utgifter. Sosiale
stønader, utgifter til helse- og sosialsektoren, og utgifter til
utdanningssektoren som andel av offentlige utgifter i utvalgte
OECD-land i 1977, ekslusive spesielle ordninger for offentlige
ansatte og krigsofre.
USA
Japan
Frankrike
Vest-Tyskland
Italia
Storbritannia
Nederland
Sverige

52,3
41,6
65,3
54,8
56,5
45,0
55,9
59.2

Kilder: ILO, The Cost of Social Security 1975-1977. Geneve 1981, tabell 2:
OECD, National Accounts 1963-80. Bd. 2, Paris 1982, vedlegg og nasjonal tabell 9.

Den politiske kampen innenfor den moderne kapitalismen ut
kjempes i dag i et terreng hovedsaklig formet av velferdsstaten.
Dens viktigste element er derfor ikke en serie saker, men nye
sosiale krefter. Velferdsstatskapitalismen innebærer at sosiale
relasjoners varekarakter blir svekket, noe som på en avgjørende
måte kompliserer og begrenser rekkevidden av kjerneforholdet
mellom arbeid og kapital. Men resultatet av denne prosessen har
lite til felles med vyene om det post-industrielle samfunn, post—
materialisme31 eller, for den saks skyld, nye sosiale bevegelser.
Politikken under velferdsstatskapitalismen
For det første må en aldri glemme at velferdsstatskapitalisme
fremdeles er kapitalisme. Ikke bare gjenstår de tradisjonelle
stridsspørsmålene, men den nåværende økonomiske krisa utgjør en
trussel mot de viktigste vinningene ved velferdsstaten - full
sysselsetting, sosial trygghet, økt likestilling - og derved gjør
disse spørsmålene til aktuelle politiske saker. Det ville være en
fundamental feil å påstå at den fullt utviklede velferdsstaten har,
selv tilsynelatende, fjernet de viktigste kampsakene for arbeider
klassen, slik som lønninger, arbeidsforhold, sysselsetting og sosial
trygghet.32
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Hva har vært de viktigste spørsmålene ved de siste valgene i
Vest-Europa? Mitterands seierrike kampanje i 1981 dreide seg
utvilsomt om arbeidsløshet og "sosial rettferdighet" (dvs. likhet),
og Chirac lot som han var opptatt av det første spørsmålet, om
enn uenig i de foreslåtte løsningene.33 På samme måte skyldes
sannsynligvis det svenske sosialdemokratiets come-back i septem
ber 1982 de fire sentrale velferdspolitiske sakene som de kjørte
på i valgkampen: Indeksregulering av alderspensjonene, fjerning
av karensdagene, økt arbeidsløshetstrygd, og økte subsidier til de
kommunale daghjemmene.34 Enda mer talende er muligens fakta
fra sosialdemokratenes nederlag i Storbritannia og Vest-Tyskland.
Tabell 9. De viktigste sakene etter velgernes oppfatning ved de
vest-tyske og britiske valg i 1983.

Arbeidsløshet
Freds/forsvars
Pensjoner
Offentlig gjeld
Økonomisk vekst
Miljøvern
Priser
Helsevesen
Utdanning
EEC

Vest-Tyskland
62
37
33
33
22
18
-

Storbritannia
72
38
8
20
11
6
5

Note: Spørsmålene var ikke likt formulert i de to undersøkelsene. I Vest-Tyskland
ble deltakerne bedt om å angi hvilke av de seks første sakene som hadde påvir
ket deres stemmegiving mest. I Storbritannia var det ingen slike begrensninger
for hvilke saker en kunne ta med.
Kilder: Ivor Crewe i The Guardian 13. og 14. juni 1983; Politogram. infas-Report.
"Bundestagswahl 1983", Bonn/Bad Godesberg 1983, sitert i U. Feist and K Liepelt,
"Die Wahl sum Machtwechsel", Journal fiir Sosialforschung. vol 23:3, 1983.

Det kan ikke være noen tvil om at de tradisjonelle kampsakene
og forsvaret av velferdsstaten er av avgjørende betydning for de
vesteuropeiske velgerne. Gitt det nåværende politiske klima, synes
det også nødvendig å understreke at støtte fra den tradisjonelle
arbeiderklassen fortsatt er en forutsetning for sosialdemokratisk
valgseier. I den andre runden av presidentvalget i 1981 fikk
Mitterand 72% av arbeiderstemmene.35 I Sverige har sosialdemo
kratene fått 60-75% av arbeiderstemmene ved hvert eneste valg
siden krigen.36 SPDs noe mer varierende oppslutning er svakere i
arbeiderklassen og sterkere i mellomlaga.37
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Likevel var den mest direkte årsaken til SPDs nederlag at arbeidervelgerne i dramatisk grad sviktet partiet. I følge en under
søkelse minsket SPDs forsprang til kristeligdemokratene fra 35%
blant faglærte arbeidere og 27% blant ufaglærte i 1980, til hhv. 7
og 4 prosent i 1983.38 En annen undersøkelse tydet på at for
spranget blant arbeidervelgerne hadde rast fra 32% til 14% i
samme periode.39 Det britiske arbeiderpartiets nederlag i 1983
skyldes hovedsakelig en tilbakegang på tolv prosentpoeng blant
faglærte arbeidere, hvor flertallet stemte på de konservative, og
på elleve prosentpoeng blant ufaglærte, som i motsetning til
Vest-Tyskland utgjør den harde kjerne av partiets velgere.40
Nei, framveksten av velferdsstatskapitalismen overflødiggjør ikke
klassekamp eller de tradisjonelle kampsakene. Den forandrer bare
styrkeforholdene.
De reelle politiske konsekvensene av velferdsstatskapitalismen er
komplekse og motstridende. En konsekvens er at det politiske liv
blir mer flytende. Den tilsynelatende ikke-reversible karakteren
til trygde- og sosialsystemet og til regjeringenes vilje til å holde
sysselsettingsnivået høyest mulig, har ført til at disse sakene ikke
lenger oppfattes som sosialdemokratiets eiendom og spesielle
kompetanse. Tvert i mot, som det framgår av tabell 9, mente et
flertall av velgerne i Storbritannia og Vest-Tyskland at de kon
servative eller kristeligdemokratene kunne gjøre mer for å for
hindre arbeidsløshet enn en sosialdemokratisk regjering. Samtidig
avviste hele 80% av de velgerne som ga Thatcher en ny periode,
nedskjæringer innenfor utdannings-, helse- og sosialsektoren.
Disse raske endringene i velgeroppslutning ser på sin side ut til å
være avhengige av innebygde institusjonelle stabiliserings- og
marginaliseringsmekanismer. Muligens er det å skaffe pensjon og
tjenester for velferdsstatens aldrende befolkning den mest virkningsfulle stabilisator. Ikke bare på grunn av omfanget (10,7 % av
Vest-Tysklands BNP i 198041), men også på grunn av pensjo
nistenes politiske tyngde (29% av de tyske velgerne i 1980, sann
synligvis mer i dag, og 25% av de britiske velgerne42). Pensjo
nister er mye mindre tilbøyelige til å skifte parti, og de er
forståelig nok interessert i at velferdsstaten ikke blir svekket. Av
den grunn har selv Reagan-administrasjonen vært forhindret fra å
gjøre noe med trygdeordningene i den amerikanske betydningen
av begrepet, dvs. alderspensjonene.43
En annen stabiliserende mekanisme i velferdskapitalismen er dens
evne til å marginalisere sosial nød og opposisjon. Arbeidsløshets
trygd og tariffavtaler har minsket presset fra reservearméen på
reallønningene, slik at disse i syttiåra beveget seg i motsatt
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retning av arbeidsløshetstallene.44 På samme måten gikk den
drastiske økningen i arbeidsløsheten i Storbritannia, fra 5,1% av
de yrkesaktive i 1979 til 12% i 1982, hånd i hånd med en svak
økning i det private konsum, målt i faste priser 45 (Mekanismene
i denne prosessen er muligens forskjellige fra de Bowles nevner,
men effekten er uansett at det traumatiske ved arbeidsløsheten
blir skilt fra samfunnet for øvrig).
Den konservative konklusjonen fra denne marginaliseringen og
disiplineringen ble klart og brutalt uttrykt i en leder i Times 11.
juni 1983, to dager etter Thatchers valgseier: "Dette valget har
klart vist at de evindelige forsøkene på å moralisere over arbeidsløshetsstatistikken ikke har gått hjem hos velgerne, siden
mer enn en tredjedel av de som er berørt av arbeidsløsheten,
sannsynligvis har stemt på de konservative. Uansett har arbeids
løsheten kommet for å bli. Det er derfor nødvendig å finne nye
begreper som kan gripe de store forandringer som hele sysselset
tingsmønsteret vil bli gjenstand for i 1980- og 1990-åra".
Velferdsstatskapitalismen inneholder og gir næring til en virus
som er politisk viktig: høyreorientert liberalisme. Den har funnet
sitt uttrykk i Reagans og Thatchers politikk, og kanskje enda
mer iøynefallende i den seneste utviklingen i Skandinavia. I
Sverige oppnådde Moderaterna i 1982 sitt beste resultat siden
1928, før den lange perioden med sosialdemokratisk styre fra 1932
til 1976. I Norge regjerer nå (1983, o. a.) den første konservative
regjering siden 1930, og i Danmark den første konservative
regjering siden 1901. Dette betyr sjølsagt ikke at det var det
gamle høyre som kom tilbake til makta. Saken er at en av de
mest framtredende trekk ved den politiske situasjonen er nemlig
at mens den høyreorienterte liberalismen var på defensiven i
tredveåra, presset fra venstre av sosialdemokratiet, folkefronter
og New Deal-liberalisme, og fra høyre av fascisme og høyrereaksjon, opplever vi nå en re-etablering av høyresida i politikken.
Det nye Høyre er et produkt av etterkrigsboomen, den endrede
akkumulasjonsmåten og de kulturelle endringer som har funnet
sted i velferdsstatskapitalismen. Det er en dynamisk, sekulær
privatiserings- og ledelsesideologi som er lite knyttet til tradisjo
nelle autoritetsformer og maktsymboler, og derfor også attraktiv
for deler av arbeiderklassen og mellomlaga som var revet løs fra
sine lokalmiljøer, sine kulturelle og politiske tradisjoner.46 Det at
Thatcher ble leder av det konservative partiet, og forflytningen
av tyngdepunktet til den amerikanske høyresida til sørvest-statene
under Reagan, er typisk for denne prosessen. Andre eksempler er
Giscard d’Estaings seier over gaullismens rettmessige arvtakere,
og framveksten av høyre-orienterte liberale partier som fikk de
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største fordelene av sekulariseringen av det politiske liv i Neder
land og Belgia.
Denne nye høyreliberalismen er parasitær i forhold til velferds
staten. For selv om dens angrep på velferdsstaten kan støtte seg
på folkelig misnøye med skatter og byråkrati, er grunnlaget for
dens brede oppslutning at folk mener at selv en høyreregjering
ikke vil avskaffe velferdsstaten,47 og at små, men upopulære
nedskjæringer også blir foretatt av sosialdemokratiske regjeringer.
Nye krefter på venstresida

Så langt har dette overblikket over velferdsstatskapitalismen gitt
et relativt dystert bilde, sett fra venstresidas synspunkt: Alders
pensjonen har sørget for at 25 til 30 prosent av velgerne slutter
opp om status quo. Statlige ordninger har isolert de arbeidsløse
og fattige fra resten av befolkningen, og nettopp arbeiderbe
vegelsens suksess har gjort det mulig for høyrekreftene å gå til
et mer omfattende angrep på arbeiderklassens erobringer. Men
denne nye fasen i den moderne kapitalismen har også ført med
seg dannelsen av nye venstrekrefter, framfor alt i fagforeningene
i offentlig sektor og den samfunnmessiggjorte reproduksjonssfæren. Som det framgår av tabell 10, har sysselsettinga i of
fentlig sektor fått et voldsomt omfang i velferdsstatskapitalismen.
Denne veksten i offentlig sysselsetting skyldes vesentlig veksten
i offentlig tjenesteyting. Sverige med en relativt liten og Dan
mark med en helt ubetydelig offentlig næringsvirksomhet har
flere offentlig ansatte enn land med stor offentlig næringsvirk
somhet slik som Frankrike og Østerrike. I 1982, etter nasjonaliseringene, utgjorde de offentlig ansatte i Frankrike 29% av alle
yrkesaktive.
I land som Storbritannia og Sverige utgjør pensjonistene og de
offentlig ansatte mer enn halvparten av de stemmeberettigede, og
i Vest-Tyskland er den tilsvarende andelen også nær halvparten.
Selv i USA hadde ca. 35% av den voksne befolkningen enten lønn
fra det offentlige eller sosiale stønader som sin viktigste inn
tektskilde i 1975.48 I de fleste land, fra Japan til Vest-Europa,
men unntatt USA, har offentlig ansatte i moderne tid vært bedre
og sterkere organisert enn arbeidere og ansatte i privat sektor,
med unntak av noen få industribransjer. For eksempel i Storbri
tannia var 72% av. alle offentlige ansatte organisert i 1976 mot
34% av de ansatte i privat sektor.49 Mye tyder på at denne
tendensen vil vare ved, nå også i USA hvor fagforeningene i
privat sektor stort sett er på defensiven.50
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Tabell 10. Sysselsetting i offentlig sektor som andel av total
sysselsetting i 1979.
Australia
Østerrike
Canada
Danmark
Finland
Frankrike
Vest-Tyskland
Italia
Japan
Nederland
Norge
Sverige
Storbritannia
USA

25,9
30,8
21,8
31,0d
23,0
23,3
22,5
20,6
6,5a
18,7b
25,3b
37,2C
29,7
18.0

Noter: a) Ikke medregnet offentlige bedrifter.
b) Beregnet i antall årsverk, og gir derfor et lavere tall enn i andre land pga.
utstrakt bruk av deltid i sosialsektoren.
c) Tallet på statsansatte er fra 1978, tallet på ansatte i offentlig næringsvirk
somhet er fra 1977.
d) 1981.
Kilder: Frankrike: La Fonction Publique en 1981. La Documentation Fran^ais,
Paris 1982, s. 10. Østerrike: CEEP, Die Bffentliche Wirtschaft in der Europ&ischen
Gemeinschaft. Berlin 1981, 8. 154. Danmark og Finland: Den offentliga sektorns
svsselsSttningsutveckling i Norden under 1970-tallet. Oslo 1983, s. 6. Alle andre
land: OECD, Employment in the Public Sector. Paris, s. 12, 79.

Fagorganisering av de offentlig ansatte har medført at de fleste
statsansatte ikke lenger bare er en del av statsapparatet eller av
et webersk byråkrati. I stedet er de knyttet sammen i den mest
universelle formen for arbeiderklasseorganisasjon og samlet gjen
nom kollektive interessekonflikter med staten som arbeidsgiver.
Det store flertall av offentlig ansatte på lavere nivå er blant de
som må bære hovedbyrdene ved høyrekreftenes angrep. Men i
motsetning til andre ofre, slik som de arbeidsløse, har de et stort
motstandspotensiale, noe både James Callaghan og Margaret
Thatcher har fått erfare når det gjelder det britiske helsevesenet.
Det samme fikk også den konservative belgiske regjeringa merke
i den svære streiken blant de offentlig ansatte i september 1983.
Det er rett og slett feil å anta at de tradisjonelle kampsakene og
organisatoriske formene til arbeiderklassen vil forsvinne med
industriarbeiderne.
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Selv om noen store industrielle konkursbo har blitt nasjonalisert
i en rekke land, betyr ikke nødvendigvis en øking i tallet på
offentlig ansatte at større deler av produksjonsmidlene kommer på
det offentliges hender. Tvert imot, slik de motstridende eksem
plene Sverige og Østerrike viste i tabell 10, er det ingen automa
tisk sammenheng mellom graden av hhv. nasjonalisering av indu
strien og offentlig sysselsetting. Det er framfor alt reproduksjonsarbeidet - utdanning , helse, omsorg for barn og eldre, etc.
- som er blitt sosialisert, i en slik grad at midt på syttitallet
arbeidet grovt regnet halvparten av de offentlig ansatte i disse
sektorene i USA og Storbritannia, omlag 40% i Italia, og klart
over 50% i Sverige.51 I 1980 var det i Sverige 20% flere som
arbeidet med reproduksjon enn med produksjon.52
Disse reproduksjonsarbeiderne står ikke i en direkte og umiddel
bar konflikt med kapitalen, slik som proletariatet i klassisk
betydning. På den annen side spiller de en hovedrolle i den nye
dimensjonen i klasskampen - utenfor, men avhengig av knute
punktet kapital-lønn-arbeid - som skiller seg fra handel eller
patriarkalsk familiejordbruk ved at den tenderer mot i hvertfall
delvis å trekke teppet av massestøtte bort under føttene på
kapitalen.
Interessene til reproduksjonsarbeiderne og -funksjonærene har
ikke noe direkte å gjøre med kapitalakkumulasjonen. De er mer
rettet mot mellom-menneskelige forhold enn mot varer. En annen
viktig konsekvens er at den reproduktive offentlige sektor delvis
utgjør en mulighet til å flykte fra den mannsdominerte familien.
Mitt inntrykk er også at Benn-fløyen i det britiske arbeiderpartiet, det nederlandske kommunistpartiet og de Grønne i VestTyskland stort sett rekrutterer sine yngre aktivister blant ansatte
i den offentlige reproduktive sektor. Også i Sverige viste en
velgerundersøkelse i 1979 at VPK hadde 12% oppslutning blant
velgere innenfor "omsorg, utdanning og kultur" sammenliknet med
5% blant industriarbeidere og 5,6% totalt.53
Denne venstretendensen kan skyldes at mange fra 68-generasjonen
havnet i den reproduktive sektoren. Men det virker også som det
er en strukturelt betinget mangel på tiltrekning mellom på den
ene sida, den delen av samfunnet som bedriver kapitalakkumula
sjon og vareproduksjon, og på den andre siden den som består av
vanlige lærere, sykepleiere, sosialarbeidere og førskolelærere. I
Sverige idag utgjør denne sektoren nesten en fjerdedel av den
yrkesaktive befolkningen.
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Sosialistisk politikk innafor den moderne kapitalismen

Begrepet den moderne kapitalismen betegner stater som er svært
forskjellige på mange områder. Vi har fen supermakt og en del
annenrangs stormakter som stort sett er opptatt av Øst-Vest
konflikten. Deres militære beslutninger vil avgjøre nasjonenes
skjebne. Andre land er bare brikker i det internasjonale makt
spillet, enten de er bønder i militære allianser eller befolker den
nøytrale periferien. De utviklede kapitalistiske landenes økonomier
er også svært ulike. Offentlige sosiale utgifter utgjør 10% i
Japan, 14% i USA, 26% i (Giscards) Frankrike, og 31% i Sverige.
Den andelen de offentlig ansatte utgjør av den yrkesaktive be
folkningen varierer fra 37% i Sverige til 30% i Storbritannia til
6-7% i Japan. I Vest-Tyskland var 43% av de yrkesaktive syssel
satt i industrien, mot 28% i USA.64 I aldersgruppa 15-64 varierte
andelen ansatt i sivil virksomhet fra 79% i Sverige til 46% i
Spania og 52% i Nederland.56 I Italia er mange av de unge under
24 år blitt marginalisert i forhold arbeidsmarkedet. Forholdet
mellom sysselsetting blant voksne og ungdom er 7:1, i sterk
kontrast til 2.6:1 som er gjennomsnittet i OECD.66 Disse og
mange andre forskjeller vil sannsynligvis påvirke vår vurdering av
den aktuelle situasjonen - de bør også gjøre det, forutsatt at vi
forsøker å unngå at erfaringene fra et land gjøres allmengyldige.
På den nasjonale politiske arenaen er det i mange utviklede
kapitalistiske land sosialdemokratiske regjeringer eller sterke
sosialdemokratiske partier, og det finnes ett virkelig stort og
flere innflytelsesrike kommunistpartier. I Irland og Canada er
arbeiderbevegelsen svak, og i USA er den praktisk talt ikke-eksisterende. Ingen ting tilsier at dette brokete bildet skal bli
mer ensartet i nær framtid. I de landene som har hatt et demo
kratisk styresett siden krigen, har det ikke skjedd noen større
forandringer, bortsett fra en generell styrking av de moderate
venstrekreftene.
På kort sikt står ikke sosialismen på dagsordenen i noe utviklet
kapitalistisk land idag, sjøl om framveksten av velferdsstatskapitalismen har begrenset kapitalens herredømme. Bevegelsene
fra 1968 har hatt sin viktigste funksjon ved framveksten av
sosialdemokratiet i Spania, Portugal, Italia, Frankrike og Hellas,
og i den mer beskjedne styrkingen av det italienske kommunist
partiet. Kvinnebevegelsen har endret formene for politisk virk
somhet en god del, ført til bedret lovgivning hva angår abort,
skilsmisse, likestilling på arbeidsplassen osv., men som allmenn
politisk bevegelse har den ebbet ut. Venstresida består fremdeles
i all hovedsak av menn, og høyresidas angrep på velferdsstaten
har blant annet som mål å drive kvinnene tilbake til familien.
Miljøvernbevegelsen var politisk viktig midt på syttitallet, men
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det begrensede gjennomslaget ser ut til å ha blitt enda mindre
med den nåværende økonomiske krisa. Det mest umiddelbare
resultatet av bevegelsen var det svenske sosialdemokratiets ne
derlag for en borgerlig koalisjon i 1976 og 1979, og at den tyske
venstresida er blitt beskjedent representert i Forbundsdagen etter
flere tiår med frustrasjon.
Det har også vært positive overraskelser. De færreste hadde vel
ventet at den lutherske kirke i Vest-Tyskland, katolikkene i USA,
og til en viss grad de nederlandske katolikkene skulle spille en
rolle i kampen mot opprustningen, og for USAs vedkommende, i
kampen mot en imperialistisk intervensjon i Mellom-Amerika.
Kvinnebevegelsen er også blitt en viktig del av den nye freds
bevegelsen.
De ulike forholdene innenfor den utviklede kapitalismen, sammen
med et par ti-år fulle av overdrevne forhåpninger og over-optimistiske analyser, skulle tilsi at venstresida bør være forsiktig i
sine politiske proklamasjoner. På den andre sida bør de som
baserer sin politiske virksomhet på fakta og erfaringer ikke la
alle mulige politiske moteretninger stjele hele showet. Tidligere
erfaring gir oss visse holdepunkter for hva som bør være sosia
listisk politikk i framtida. En viktig lærdom er at en ikke bare
må legge vekt på politiske strømninger, men at en også må
analysere de grunnleggende sosiale tendensene. Det grunnleggende
spørsmål for vår vurdering av den nåværende krisa og strategien
framover er hvorvidt velferdsstatskapitalismen er blitt en inte
grert del av den moderne kapitalismen, eller om den er et for
bigående fenomen, keynesianismens siste krampetrekning. Som jeg
har forsøkt å vise peker alt i retning av at det siste ikke er
tilfelle. Selv nasjonalbudsjettet til Thatcher-regjeringen, den mest
enøyde reaksjonære i den utviklede kapitalismen, går ut i fra at
i verste fall (beste, sett fra regjeringens synspunkt) vil de of
fentlige utgiftene være på samme nivå i 1990-1991 som under
Callaghan i 1977-1978.57
En framtidsrettet venstreside må lære av sin nære fortid for å
kunne motstå dagens politiske moteretninger. Ideologier som er
fientlige overfor velferdsstaten, fagforeningene og politiske
partier må resolutt bekjempes, selv når de opptrer i "venstredrakt" og låner ord og uttrykk fra frigjøringsdebattene på ven
stresida. Uansett hva motivene måtte være, blir de - nå som før
- talerør for reaksjon og høyreorientert revansjisme. Hovedopp
gaven for tida er heller ikke å avskaffe kapitalismen gjennom en
reduksjon av arbeidstida. Det å arbeide for kapitalen er ikke de
største av alle onder. Selv i et land som Nederland, hvor de
arbeidsløse får 80% av lønna det første året og 70% de neste to,
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mener folk at arbeidsløshet er et onde eller en ulykke.58 Visjoner
av typen nullvekst har blitt rikelig utprøvd i løpet av den nå
værende krisa, og slett ikke til alles tilfredshet.
I den oppsummeringsprosessen som venstresida må gjennom, burde
en spesielt ta opp følgende to saker. For det første utviklinga av
en sosialistisk politikk som kan gi utløp for folks kreativitet og
trang til meningsfulle aktiviteter, i motsetning til arbeiderbe
vegelsens og kvinnebevegelsens tidligere framganger som hoved
sakelig har dreid seg om å oppnå sosial sikkerhet og likhet. I dag
er det ikke lenger sikkert at produktivkreftenes utvikling krever
ytterligere samfunnsmessiggjøring av arbeidsprossesen. Når IBM
satte seg fore å slå de "fem mann i en garasje" i Apple Personal
Computers, forsøkte de bevisst å overskride seg selv som gigantselskap og å etterlikne en struktur av små selvstyrte grupper.59
Planøkonomien har mistet sin tiltrekningskraft, og sosialister må
ikke lenger bare påpeke at de multinasjonale gigantene og børsspekulasjon ikke har noe til felles med kreativ produktivitet. De
må også kunne overbevise folk om at sosialismen også på dette
området har noe positivt å tilby.
Det andre viktige området er å trekke de nødvendige konklu
sjonene fra det faktum at dyptgående klassetrender ofte har vært
i utakt med de politiske prosjektene. Sosialismen vinner ikke fram
ved at en først formulerer det riktige programmet og så får
massene til å slutte opp om det. I de utviklede kapitalistiske
landene er den viktigste oppgaven å forstå den komplekse sosiale
utviklinga som vi har skissert ovenfor - og som venstresida til nå
ikke har vært særlig opptatt av - og å mestre skiftende politiske
konjunkturer ved å utvikle en strategi som fører til framgang ved
demokratiske valg, og som anerkjenner at politiske konjunkturer
ikke lar seg redusere til et spørsmål om enkle valg av samfunnssystem.Venstresida har i alt for stor grad vært klemt mellom
luftige proklamasjoner og fordømmelser, mellom illusjoner og
desillusjoner. Tida krever analyse og litt fantasi i anvendelsen av
analysen.
Artikkelen har tidligere stått i New Left Review, nr, 145, copy
right New Left Review. Oversatt av Per Lorentzen, Kari Ekeland
og Anders Ekeland.
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ETTERSKRIFT: FIRE ÅR SENERE

Den politiske tidsbestemmelsen ovenfor som delvis ble skrevet
som en direkte reaksjon mot rådende undergangsstemninger på
den europeiske venstresida, mener jeg har beholdt sin grunn
leggende gyldighet. For å påminne leseren, tar jeg meg den frihet
å sitere meg selv: "Det kan godt komme til å vise seg at 1983
kommer til å bli det året da den andre historiske perioden av
vekst for arbeiderbevegelsen stoppet opp og vendte seg til til
bakegang .... Stort sett synes det likevel som om det østerrikske
resultatet best karakteriserer den allmenne situasjonen 1983: en
tilbakegang sammenliknet med 70-tallets høydepunkter ... men
fremdeles på et historisk sett høyt nivå". I den sistnevnte betyd
ningen kunne 1983 godt vært byttet ut med 1987.
Om en ikke behøver å endre noe vesentlig i analysen ovenfor,
finnes det naturligvis mye som kan legges til. I de siste årene er
det fire tendenser som har blitt stadig tydeligere:
1. Først og viktigst er vitaliseringen og den asymmetriske polariseringen av den utviklede kapitalismen. På den ene siden ser vi
en kraftig utvidelse og forsterkning av ulike markeder, framfor
alt de finansielle, og på den andre siden en betydelig utesteng
ning fra eller marginalisering på (arbeids)markedet i den fleste
land. For storkapitalens akkumulasjon har valutaforretninger,
kortsiktig børsspekulasjon og andre finansielle operasjoner vokst
enormt i betydning, i forhold til lønnsom produksjon av varer og
tjenester. Haussingen på børsen har også ført til en voldsom
økning av antallet aksje-eiere, ikke bare i Thatchers England,
men også for eksempel i Sverige. Denne utviklingen har styrket
kapitalens stilling i samfunnet og gjort den mindre avhengig av
arbeidet. Samtidig har en høy arbeidsløshet blitt permanent i
mange land. (Mer om dette i min sammenliknende studie av
arbeidsløshet og krisepolitikk Nationernas of'ård, Lund, Arkivs
forlag, 1986). Over alt har andelen usikkert og marginalt arbeid
økt, og hele regioner og/eller sektorer av klassisk arbeiderklasseorganisering er blitt marginalisert, krympet eller stengt ute.
Denne økonomiske og sosiale polariseringen kan kalles asymme
trisk først og fremst fordi den på en gang deler opp det kapita
listiske samfunnet (ytterligere) og svekker lønnsarbeiderne i
forhold til kapitalen. Men effektene av dette er nasjonsmessig og
regionalt meget forskjellige.
2. Arbeiderbevegelsen i områdene til den utviklede kapitalismen
holder på å bli polarisert i sterke og svake deler. Med noen
enkelte unntak har tendensen siden begynnelsen på 80-tallet vært
at sterke arbeiderbevegelser har i det minste sånn omtrent be
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holdt sin styrke, i blant faktisk økt den, mens svake arbeider
bevegelser stadig blir svakere. Denne utviklingen viser seg såvel
på det faglige som det parlamentariske området, på det nasjonale
såvel som det regionale planet. De nordiske og belgiske fagfore
ningene med sin høye organisasjonsgrad har for det meste fort
satt å øke sitt medlemstall. På forhånd svake fagbevegelser som i
USA, Frankrike og Japan har blitt tappet ytterligere, like som de
nederlandske og britiske. Samme tendens finner vi igjen på det
regionale planet i for eksempel USA, England og Vest-Tyskland,
både politiske og faglig. De sosialdemokratiene som klassisk har
vært sterke, sitter i dag i regjeringsposisjon igjen (eller er på
nippet til det, slik som i Danmark): antipodene Norge-Sverige og
Australia-New Zealand, og Østerrike. De arbeiderbevegelsene som
på innbyrdes varierende nivå klassisk har vært svake, har nylig
opplevd ett eller flere valgnederlag, fra Japan via Italia til Stor
britannia. Forklaringen på dette mønsteret er sikkert ikke enkel,
men en viktig faktor synes å ha vært den institusjonelle styrken
i (nasjonalt forskjellige former av) velferdskapitalismen. Der
denne har vært stor, har motstandskraften mot de nye tendensene
nevnt i punkt 1 også vært stor.
3. Det framgangsrike sosialdemokratiske forsvaret av velferds
kapitalismen har likevel ikke rett og slett vært et forsvar av den
sosiale trygghetskomponenten i dette systemet. Velferdsstaten har
- på tross av Claus Offe og mange mindre kontinentaleuropeiske
profeter - en gjennomgående bred støtte og er ikke i krise i
noen rimelig betydning av dette ordet. Det er som representant
for en, i store velgergruppers øyne, effektiv, pålitelig og ansvars
full kapitalistisk økonomisk politikk at de framgangsrike sosial
demokratiene har vunnet sine valg i de senere årene. Det er som
velmenende, men, i følge manges oppfatning, inkompetente og
derfor risikable økonomer, at taperne har tapt: Labour, SPD, det
franske PS, sosialdemokratiet i Danmark. Mer enn noe annet har
erfaringene fra 1970-tallets og det tidlige 80-tallets krise og
krisepolitikk virket inn. Der sosialdemokratiet og venstresida ikke
kunne ordne opp med arbeidsløshetstrykket, fikk tiltroen til
sosialdemokratisk og venstrekeynesiansk økonomisk politikk en
alvorlig knekk som har vart fram til nå. Der sosialdemokratiet
(og de borgerlige partiene) slo ring om den fulle sysselsettingen,
som i Norge, Sverige og Østerrike, eller der sosialdemokratiet
befant seg i opposisjon under krisen, som i Stillehavsområdet og
Spania, ble tilliten bevart. På lengre sikt er problemet med disse
relativt framgangsrike sosialdemokratier at deres økonomiske
politikk, til forskjell fra keynesianismen og den fulle sysselsettingens innføring, innebærer en tilpasning til senkapitalismen,
snarere enn en reformering av den, og derfor vanskelig kan
danne grunnlag for et langvarig politisk prosjekt.
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4. I strid med den post-materialistiske ideologien har altså øko
nomi og (tiltroen til) økonomisk politikk vært en avgjørende
påvirkningsfaktor for de seneste årenes politikk, selv om mange
andre spørsmål, av forskjellig slag og med ulike virkninger fra
land til land, også har virket på valg og utvikling. Derimot
innbefattes den varierende betydningen og virkningen av spørsmål
som miljøvern og atomvåpen i en bredere tendens i venstresidas
politikk og debatt. En skulle kunne kalle denne, den fjerde
pågående utviklingslinjen, for en ny ekumenikk. Det er denne som
til tross for børsmatadorenes inntog, tross alle tilbakeslag og
desillusjoner, enda har gitt og gir den aktuelle venstresidedebatten en forbløffende vitalitet. Motsatsen til ekumenikk er sekte
risme og isolasjonisme, velkjente foreteelser. Men i de senere
årene har ekumenikken bredt seg, i tre retninger. Først og fremst
over landegrensene, i intense diskusjoner om en europeisk ven
streside, om europeiske initiativ av forskjellige slag. Ikke siden
Den andre internasjonalen har det vært en så intens internasjonal
debatt, aller mest mellom vest-tyskere og latin-europeere. For det
andre mellom arbeiderbevegelse og nye progressive bevegelser,
framfor alt miljøbevegelser. Her har dialogen tid- og stedvis
sameksistert med bitter politisk konfrontasjon, som mellom SPD
og De Grønne, men den samlede effekten har likevel på begge
hold vært en økt forståelse for den andre bevegelsens problem
stillinger. For det tredje har saklige og interesserte, vennskaplige
diskusjoner mellom ulike retninger og tradisjoner innen arbeider
bevegelsen og venstresida blitt mulig i en grad som aldri tidli
gere. Tydeligst har dette kommet til uttrykk i relasjonene mellom
de italienske kommunistene og de vest-tyske sosialdemokratene. I
de fleste andre land er partiene til venstre for sosialdemokratiet
for svake og/eller for usikre på seg selv til at det skal bli til
særlig mer enn en utveksling mellom enkeltstående medlemmer av
de førstnevnte og sosialdemokrater. Men døren står forholdsvis
åpen når partiene til venstre har noe å komme med.
I analysen av og konkret strategi for å forandre/avskaffe kapita
lismen har vel ikke den internasjonale venstredebatten gått så
mye framover siden 1983, men den påtakelige interessen i å
utveksle, diskutere og omprøve erfaringer uttrykker et, ikke bare
opprettholdt men økende, skapende potensiale. En slik nyskapende
evne er også en forutsetning for å kunne møte en kapitalisme
som er vitalisert på samme måte.
13.10 1987
G&ran Therborn
Oversatt av Knut H. Sørensen
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Arne Overrein
SOSIALDEMOKRATI MELLOM STAT
OG SAMFUNN

En teori om endring av klasser og ideologier som årsak til Arbei
derpartiets nedgang*

Arbeiderpartiets langvarige nedgangsperiode kan betraktes som en
krise på tre ulike plan. Det er en krise for den sosialdemokra
tiske velferdsstaten og mer generelt en tillitskrise mellom staten
og folket som har svekket statsmakta. Det er en sosial krise som
henger sammen med endringer av arbeiderklassens sammensetning
og dermed endringer i sosialdemokratiets klassegrunnlag. Det er
en ideologisk krise som ytrer seg i antisosialdemokratiske hold
ninger både på venstre og høyre fløy og generelt større vekt på
frihet og minsket respekt for autoritet av alle slag. Disse tre
forhold har ikke bare svekket Arbeiderpartiet, men også arbeider
bevegelsen som helhet. Derfor er arbeiderklassen idag politisk
sett mindre samlet enn på lenge. Den er ikke lenger entydig
representert i det politiske systemet av bare ett parti. Derimot
hevder jeg i denne artikkelen at arbeiderklassen som en sosial og
ideologisk makt utøver et økende press på det politiske systemet
som helhet og at partiene gjennom sine ulike strategier er tvun
get til å ta hensyn til dette.
Jeg skal i det følgende prøve å klargjøre noen sammenhenger
mellom de tre krisene Arbeiderpartiet er utsatt for. Jeg skal også
komme med argumenter for at det samtidig kan være stagnasjon
for den politiske arbeiderbevegelsen og en styrking av arbeider
klassens samlede maktposisjon i det norske samfunnet.

$

Jeg har hatt nytte av kritiske kommentarer til et tidligere
utkast til denne artikkelen fra Narve Fulsås og Halvard Tjelmeland. I enkelte detaljspørsmål har jeg fått bistand/synspunkter fra
Anders Todal Jensen, Rune Skarstein (begge Trondheim), Lars
Mjøset og Ådne Cappelen (begge Oslo).
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I. VEKST OG INDRE STRUKTUR I ARBEIDERKLASSEN. POLI
TISKE KONJUNKTURFASER

Velgermessig nedgang for Arbeiderpartiet

Når vi skal se på den politiske og sosiale bakgrunnen for arbeid
erbevegelsens krise, blir forholdet mellom Arbeiderpartiet og
arbeiderklassen et sentralt tema. Det er vanlig å se "høyrebølgen"
som noe som forløper parallelt med Arbeiderpartiets nedgang.
Dette er imidlertid ikke helt riktig. Når det gjelder nedgangen i
oppslutning blant funksjonærer (slik statistikken definerer begre
pet - jeg kommer tilbake til definisjonsproblemet lenger ned), så
ble denne registrert alt på 60-tallet, noe valgstrategene i Arbei
derpartiet også var klar over.1
Funksjonærgruppa er svært
sammensatt. En betydelig del av denne gruppa har lønns- og
levekår som ligner arbeidernes og bør når det gjelder politisk
atferd sees i sammenheng med disse.
Siden 50-tallet har det vært nedgang i funksjonærenes oppslut
ning om DNA, fra 40% i 1957 til 30% i 1985. (Jfr. tabell 6 i Todal
Jensens artikkel i dette Vardøgerheftet). Men når det gjelder
funksjonærer i lav stilling (dvs. uten lederfunksjoner og uten høy
grad av sjølstendighet tillagt stillinga), tyder mye på at nedgan
gen i denne gruppa først kom for alvor på 70-tallet. Den samlede
oppslutning fra funksjonærer i lav stilling (som utgjør et flertall
blant funksjonærene) om "sosialistpartiene" (DNA, SV, NKP, RV)
falt fra 53% i 1969, via 44% i -77 til 38% i -81, ifølge under
søkelsene til valgforskerne Valen og Aardal.2 Derimot var opp
slutninga fra funksjonærer i høy stilling uendret i samme periode,
fra 27% i -69 til 28% i -81. Reduksjonen i denne gruppa må ha
kommet før -69, men delvis ble det også "høyrebølge" blant de
høyere funksjonærene av den grunn at dette var en av de grup
pene som vokste sterkest på 70- og videre utover på 80-tallet.
1981 var et toppår for høyrebølgen. Utviklinga etter dette året er
mer uklar. Dette fremgår av at den samlede oppslutning om
"høyrepartiene" (H, Frp.) i 1981 var 36,2%, i -85 34,1% og i -87
35%, altså en viss nedgang siden -81 til tross for et sensasjonelt
godt resultat for Fremskrittspartiet ved siste valg. Skal vi lete
etter den sosiale og politiske bakgrunnen både for høyrebølgen og
for arbeiderbevegelsens nedgang, må vi ut fra dette gå tilbake til
situasjonen omkring 1970 og ta vårt utgangspunkt der. Dette blir
også tydelig dersom vi betrakter velgeratferden til de som regnes
for arbeidere. Arbeiderpartiets ledelse har lenge vært klar over at
det særlig er blant de unge at oppslutninga om partiet har sviktet, og da ikke minst blant de unge arbeiderne. Torbjørn Jagland
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påpekte på DNA’s siste landsmøte, at rekrutteringa av unge, til
partiet og som velgere, er "Arbeiderpartiets største tankekors
idag". Utviklinga begynte ifølge Jagland på begynnelsen av 70tallet og problemet var størst i byene.I3 * Dette bekreftes av de
spørreundersøkelser som Valen/Aardal foretok umiddelbart etter
valget i 1981. De undersøkte bl.a. stemmegivninga til arbeidere på
ulike alderstrinn. Fra disse undersøkelsene trekker jeg ut følgende
som har interesse i min sammenheng:
Tabell 1. Stemmegivning. Arbeidere 18-30 år (%).

Sosialistpartier
Høyrepartier

1969
72
11

1977
51
22

1981
50
36

Kilde: Valen/Aardal s. 97

Det mest overraskende her er at dreininga vekk fra arbeider
bevegelsen i denne gruppa kom tidlig på 70-tallet og ikke i
høyrebølgens storhetsperiode fra -77 til -81. Mellompartiene fikk
inntil -77 mye av det arbeiderbevegelsen tapte, mens denne
gevinsten og vel så det gikk fra mellompartiene til høyrepartiene
i -81. Dette tyder på en usikker stemmegivning fra de unge
arbeidernes side. Mens de sosialistiske partiene konsoliderte sin
oppslutning blant unge arbeidere i -77 på rundt 50%, så inntraff
det største tapet i gruppa arbeidere 31 til 50 år i perioden 197781, nemlig fra 76% til 64% oppslutning om disse partiene. Dette
tyder på at mange unge arbeidere på begynnelsen av 70-tallet tok
med seg sin stemmegivning til seinere valg, iallfall stemte de ikke
sosialistpartiene. De seinere grupper av unge arbeidere som kom
til, fortsatte å stemme omtrent slik de unge arbeidere på begyn
nelsen av 70-tallet hadde gjort. Dermed får vi en synkende
tendens når det gjelder arbeiderbevegelsens styrke i arbeider
klassen som helhet.
I Todal-Jensens tabell 6 fremgår bare Arbeiderpartiets styrke i
arbeiderklassen. Her ser vi et spesielt sterkt fall ved valget i -73.
Mange av disse arbeiderne gikk den gang til SV, men dette var
bare en engangsforeteelse. Arbeiderpartiet greide ikke å ta til
bake det de tapte i -73 og lå ifølge Todal Jensen på samme lave
nivå i -81 og -85 som i 73, nemlig 57% oppslutning innen arbei
derklassen. Sammenfattende kan vi si at det ser ut som en kvali
tativt nytt oppbrudd i arbeiderklassen fra Arbeiderpartiet begynte
først på 70-tallet. Bortsett fra EF-valget i -73, var dette et klart
oppbrudd i retning høyre. Ser vi på arbeiderne og de lavere
funksjonærer sammen, som vi gjerne kan kalle den utvidede
arbeiderklassen, så er det helt klart at mye av det som er gått
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tapt for DNA og for den samlede arbeiderbevegelsen, gikk tapt i
løpet av 70-tallet. Det er derfor grunn til å rette søkelyset mot
politiske og sosiale endringer på denne tida. Arbeiderpartiets
krise bør først og fremst oppfattes som manglende oppslutning i
den utvidede arbeiderklassen. Tapes det mer her, tapes også den
legitimitet det gir i det politiske systemet å være det parti som
kan sies å ha de lavtlønte og underpriviligerte bak seg. På dette
punktet må vi også snakke om en krise for den samlede arbei
derbevegelsen, fordi ingen av de andre partiene på venstre fløy
har greide å fange opp noe av den tapte oppslutning om Arbei
derpartiet.
Når det gjelder de høyere funksjonærene, så er ikke problemet
her at Arbeiderpartiet har tapt så mye oppslutning, men at disse
gruppene vokser hurtigere enn andre sosialgrupper og at dette,
med uendret stemmegivning, styrker høyrekreftene. Selve høyre
bølgen kom så og si i tillegg til utviklinga blant de bedrestilte
funksjonærene. Den var en bevegelse dels blant arbeidere og dels
i distriktene i retning høyre, og den skjedde hovedsaklig på siste
del av 70-tallet. Den seinere utvikling tyder på at høyrebølgen
har rullet svakt videre i byene, men at Arbeiderpartiet har tatt
igjen mye av det tapte i distriktene.4 Arbeiderbevegelsens krise
er i større grad blitt et rent byfenomen. Arbeiderpartiet har hatt
større tap i Oslo enn i landet som helhet, dette gjelder også 80tallet.
Litt om arbeiderklassens sosiale og politiske historie

Historisk sett har det vært en nær sammenheng mellom fremgang
for Arbeiderpartiet og kvantitativ og organisasjonsmessig ekspan
sjon i arbeiderklassen. Men Arbeiderpartiet har ikke gjort velgermessige fremskritt i de siste tiåra, sjøl om vi på 70- og 80-tallet
har hatt en rekordstor vekst på sysselsettinga i forhold til resten
av århundret.
Den følgende tabellen gjelder arbeidsstyrke og inkluderer altså
registrete arbeidssøkere. I perioder med relativt lav arbeidsløshet,
dvs. praktisk talt alle år i vårt århundre unntatt åra 1920-40, gir
denne tabellen også en god indikasjon på sysselsettingsøkninga.
Forøvrig demonstrerer tabell 2 at utviklinga har vært alt annet
enn jevn.
Sjøl om det knytter seg noen problemer til sammenligninga av
disse tallene6, så vil det mønsteret som her kommer frem være
urokket. Vi har hatt tre klare ekspansjonsperioder når det gjelder
sysselsetting: den første perioden startet i åra før 1910 og varte
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nøyaktig til 1920 da lavkonjunkturen satte inn. Den andre perio
den startet på midten av 30-tallet og varte til noen år etter
krigens slutt. Den tredje perioden er 70- og tildels også 80-åra.
Tabell 2. Årlig gjennomsnittsøkning i arbeidsstyrken. 1000.
1890-00
1900-10
1910-20
1920-30
1930-46

9,5
4,5
16,6
9,7
12.6

1946-50
1950-60
1960-70
1970-80
1980-85

6,0
1.8
7,7
48,4
23.6

Kilde: Se note.®

Når det gjelder industriarbeiderklassen så utgjør den på ethvert
tidspunkt et mindretall av de sysselsatte. Vi vet imidlertid at det
også skjedde en kraftig ekspansjon av denne gruppa i de to
første periodene. 1920-åra og delvis 30-åra opplevde høy arbeids
løshet og stagnasjon i industriarbeidersysselsettinga. Dette var
også en krisetid for arbeiderbevegelsen med nedgang i både LO’s
og Arbeiderpartiets medlemstall og politiske splittelser. Derimot
var årtiet før 1920 en storhetstid når det gjaldt ekspansjon av
arbeiderklassen. Den var konsentrert til få bransjer, den ble raskt
organisert og den utgjorde den sosiale basisen for partiets radi
kalisering under og like etter 1. verdenskrig.
Fra midten av 30-tallet får vi en ny storhetsperiode for partiet,
denne gang på basis av en økning av industriarbeiderne og de nye
funksjonærgruppene og særlig på basis av at alle lønnstakergrup
per blir organisert i langt høyere grad enn tidligere. Mens økninga i sysselsettinga før krigen slett ikke bare var en økning av
lønnstakergruppa (fra 1920 til -30 gikk tom. andelen av de avhen
gige, dvs. lønnstakerne ned fra 66 til 60% av den totale arbeids
styrken), har etterkrigstida økning nesten utelukket vært på
lønnstakersiden. I 1985 var andelen avhengige av at arbeidsstyr
ken kom opp i rekordhøye 88,5%, i 1950 var den 71,1 og i 1900
58,9%.6
Et annet viktig trekk ved de to første ekspansjonsfasene, var at
det i disse periodene foregikk en lønnsutjevning innad i den
samlede lønnsarbeidergruppa. Storparten av denne lønnsutjevninga
foregikk faktisk før 1920, en del foregikk etter regjeringsskiftet
i 1935 og frem til 1950-åra da den stoppet opp. Disse utjevningsprosessene bidro til å skape en politisk mer homogen arbeider
klasse, noe som var viktig for Arbeiderpartiets stabile maktposi
sjon i de første 20 etterkrigsåra. Fra 60-tallet og utover har vi
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ikke hatt noen utjevning når det gjelder lønninger, det motsatte
er vel heller tilfellet.
På den annen side har vi hatt andre viktige utjevningsmekanismer. På statlig plan har vi hatt reformer f.eks. når det gjelder
arbeidstid og særlig har omfordelinga via statsbudsjettet virket
utjevnende. Men det er også vesentlig at det har foregått en
sosial mobilitet fra lavtlønnsyrker til yrker med høyere lønn. Ikke
minst gjelder dette innen primærnæringene, der en ofte oversett
gruppe som landarbeiderne så sent som i 1960 utgjorde over
112000, en like stor andel av jordbrukets sysselsetting som de
sjølstendige bøndene. I 1930 utgjorde denne kategorien arbeidere
nesten like mange som industriarbeiderne. Høyninga av deres kår,
som Arbeiderpartiet la stor vekt på i 30-åra, bidro til å utjevne
viktige forskjeller innen arbeiderklassen. Men den definitive
utjevning her kom først etter 1960 da landarbeiderne forsvart som
en tallmessig betydelig gruppe.7 Høykonjunkturen tappet jord
bruket for arbeidskraft og bidro på den måten til utjevning. På
denne bakgrunn er det ikke riktig å si at utjevninga stoppet opp
i begynnelsen av 50-åra, slik vi kan få inntrykk av dersom vi
bare ser på lønnsstatistikkene.
Det er ikke tvil om at det har skjedd en nesten revolusjonær
utjevningsprosess siden mellomkrigstida og at sterke organiserte
krefter i det norske samfunnet hindrer forsøk på vesentlig rever
sering av dette. Dessuten får ulikhetene en annen dimensjon enn
f.eks. i 30-åra, når alle gruppers levestandard heves drastisk og
det samtidig skjer en kulturell og livsstilsmessig homogenisering.
Den nye likheten innen det overveldende flertallet av det norske
folket, sammen med en homogenisering innen arbeiderklassen,
betyr imidlertid ikke at eksisterende ulikheter og muligheten for
nye ulikheter ikke skaper spenninger og konflikter som får
politisk betydning. (Se nedenfor).
I de to første ekspansjonsperiodene som her er nevnt, var Arbei
derpartiet nær forbundet med de endringene som foregikk i
arbeiderklassen. Før 1920 var arbeiderklassen en mer eller mindre
sluttet enklave i det norske samfunnet. Det var ingen tvil om
hvor forskjellen mellom arbeiderbevegelsen og den borgerlige leir
gikk. Veksten i arbeiderklassen og dens organisasjoner samt den
russiske revolusjon, skapte et revolusjonært pågangsmot i 1918-20
som er uten sidestykke i vår historie. Etter den kritiske fase fra
1920 og utover med harde og utmattende faglige kamper, greide
Arbeiderpartiet igjen å samle troppene bak seg fra 1933 og
utover. Og nå på et langt bredere massegrunnlag enn tidligere.
Innslaget fra primærnæringene og fra funksjonærene var større
73

denne gangen, men også en langt større del av arbeiderklassen
sluttet nå opp om partiet.
At denne fronten skulle holde også i de mange etterkrigsår,
skyldes etter min mening to ting som henger sammen: for det
første at krisa i mellomkrigstida var så dramatisk og rammet så
mange ulike grupper at dette i seg sjøl skapte en sterk og lang
varig identifikasjon med partiet. For det andre - dette er for så
vidt et allment trekk ved den norske utviklinga - borgerskapets
splittelse og handlingslammelse, særlig i forbindelse med den
økonomiske krisa. Den borgerlige blokken forble overraskende
svak og splittet i over 25 år. Først på 60-tallet begynte det vi
kan kalle en borgerlig motmobilsering, både av politisk og ideo
logisk art. (Se nedenfor) Disse åra brukte Arbeiderpartiet til å
konsolidere og organisere den massebasis som var ervervet på 30tallet og umiddelbart etter krigen. Som vist var særlig 50-åra,
men også 60-åra en periode med liten vekst i sysselsettingen. I
forhold til 70- og 80-tallet var dette en periode ikke bare preget
av politisk stabilitet, men også av stabilitet i forholdet mellom
klassene og yrkesgruppene. Rett nok var det en mobilitetsprosess
på den måten at folk fra primærnæringene gikk over til arbeider
klassen og en del barn fra arbeiderklassen gikk over i høyere
funksjonæryrker via utdanningssystemet, men denne prosessen ble
ikke skikkelig synlig og fikk ikke politisk betydning før mot
slutten av 60-tallet. I den følgende tabellen fremgår denne stabi
liteten og det påfølgende bruddet omkring 1970 i all klarhet. Jeg
har her tatt ut det vi kan kalle "kjerneproletariatet", arbeiderne
innen industri og bygg/anlegg, som var sterkest ideologisk og
organisatorisk knyttet til Arbeiderpartiet og dets klassekompromiss.8 Denne gruppa er så sammenlignet med det samlede lønnstakertallet:
Tabell 3. Lønnstakere totalt og i industri/bygg og anlegg.
Lønnstakere totalt
(1000)
Industri, bygg og
anlegg
"Kjerneproletariat"
av total. %

1950

1960

1970

1976

1980

1985

956

1039

1207

1525

1652

1781

398

429

489

521

493

478

-ILS

41.3

40.5

34.2

29.8

26.8

Kilde: Historisk statistikk 1978. tab. 43. Arbeidsmarkedsstatistikk 1980. tab. 21.
Arbeidsmarkedsstatistikk 1985. tab. 25.

Stabiliteten mellom 1950 og 1970 er påfallende, likeledes det
skarpe fallet etter 1970 i kjernearbeiderklassens styrke i forhold
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til resten av lønnstakerne og også, må vil tilføye, i forhold til
det vi her kaller den utvidede arbeiderklassen som har vært i
vekst i etterkrigstida. Både sosialdemokrati og industriarbeider
klasse skulle komme - på hver sin måte - ideologisk og politisk
på defensiven i forhold til de nye strømningene i 70- og 80-åras
norske samfunn.
Det fremgår av tabellen at det ikke først og fremst var tilbake
gang i industriarbeiderklassen, men en voldsom økning i de andre
lønnstakergruppene som forrykket balansen. Det har vært og er
fortsatt en sterk økning innen offentlig sektor (særlig innen
områdene helse, sosial og undervisning) og innen privat tjeneste
yting, samt innen en del høytlønnsgrupper (bank, finans, forsikr
ing og forretningsmessig tjenesteyting) som rent tallmessig ikke
betyr så mye. Imidlertid representerer økninga innen denne sist
nevnte gruppa en konsolidering av kapitalismen i Norge økono
misk og ideologisk. Mellom 1975 og -84 økte denne finanskapitalistiske sektoren sin andel av totalt utførte årsverk fra 4,3 til
5,9%, den største økninga i denne perioden. Tilsvarende økte den
velferdsstatlige sektoren - som kan betraktes som en sektor som
nøytraliserer og svekker kapitalismens makt, fra 26,3 til 31,3% av
totalt utførte årsverk. I det samme tidsrom hadde industrien
nedgang i utførte årsverk hvert år, med høydepunkt under de to
Willoch-åra 1982-83. Nettopp under Høyreregjeringa ser vi den
voldsomste oppblåsinga av finanskapitalismen, med høydepunkt i
1983 med hele 6,9% økning av utførte årsverk i forhold til året
før.9 Tabell 4 gir en oversikt over sosioøkonomiske grupper som
gir et visst inntrykk av klasseforholdene på 1980-tallet. For
oversiktens skyld har jeg slått noen kategorier sammen.
Denne tabellen viser utviklinger som jeg alt har kommentert. Det
er imidlertid verd å merke seg at det er de øvre funksjonærgruppene som synes å øke mest. Leter vi etter den herskende
klassen eller elite, bør vi lete innen gruppa høyere funksjonærer,
ikke innen gruppa sjølstendige næringsdrivende. De siste utgjør
sammen med fiskere og bønder, det vi kan kalle småkapitalismen
i Norge og er tallmessig i tilbakegang.
Når det gjelder å bestemme hvem som hører til arbeiderklassen,
så mener jeg at man verken bør orientere seg etter hvem som er
produktive (da svært mange som for kapitalen ikke er produktive,
gjør et arbeid som er nyttig og uunnværlig ut fra et bruksverdimessig synspunkt) eller ut fra skillet mellom manuelle og ikkemanuelle arbeidere. Men vi kan heller ikke definere arbeider
klassen som alle lønnstakere. Etter mitt skjønn må det gå et
skille mellom de som på den ene sida har ledende jobber (eller
praktisk talt sjølstendighet i arbeidssituasjonen), og de som gjør
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arbeid under ledelse av andre og dermed i praksis det mest
rutinemessige og minst attraktive arbeidet. Siktemålet med en
sosialistisk politikk må jo i vesentlig grad være å mobilisere
denne gruppa.
Tabell 4. Personer 16-74 år. Sosioøkonomisk gruppe. (1000)
Arbeidere
Funksjonærer
Herav lavere nivå
mellomnivå
høyere nivå
Bønder, fiskere og
andre sjølstendige
Elever/studenter
Personer i husarbeid
Pensjonister/uføre
Vernepliktige/andre
Totalt

1981
648 22,1%
1006 34,4%
380 13,0%
503 17,2%
123 4,2%

1985
642 21,3%
1134 37,6%
398 13,2%
587 19,6%
150 6,0%

259
220
428
295
51
2926

227 7,6%
231 7,7%
357 11,8%
354 11,7%
59 2.0%
3013

8,8%
7,6%
14,6%
10,1%
1.7%

Kilde: Statistisk årbok 1986. tabell 13.

Ser vi ut fra dette på de lavere funksjonærer, så består de av
slike kategorier som kontorsekretærer, maskinskrivere, butikkekspeditører, sentralborddamer osv. På dette nivået utføres altså
klart underordnet arbeid. Men det er også grunn til å anta at det
på mellomnivå utføres langt fra bare ledende arbeid. En undersøk
else fra 1985 over graden av lederstillinger innen de ulike yrkene
kommer frem til at 353.000 av en totalsysselsetting på 2.120.000
er lederstillinger, dvs. 17,5%.10 Lavest grad av lederstillinger har
kategorien kontorarbeid med 4,2%. Høyest ligger kategorien admi
nistrasjon, forvaltning/bedrifts- og organisasjonsledelse med
78,7%. Interessant å merke seg er også den lave graden av leder
stillinger innen kategorien teknisk, humanistisk, vitenskapelig og
kunstnerisk arbeid. Graden av lederstillinger er her bare 11,8% og
til denne gruppa er regnet bl.a. ingeniører, leger, sykepleiere,
lærere/lektorer, journalister og sosialarbeidere. Her finner vi
altså de nye, oftest offentlig ansatte "mellomlagene". Avstanden
mellom disse gruppenes samfunnsposisjon og den vanlige arbeider
klasse skal mao. ikke overdramatiseres. Et annet forhold er også
viktig å merke seg, især ut fra et politisk perspektiv. Bare 6,1%
av alle sysselsatte kvinner har lederstillinger, mens 26,3% eller
hver fjerde mann har en ledende stilling.
Jeg skal la den videre "klasseanalyse" ligge her, da dette ikke er
hovedtemaet for denne artikkelen. Vi kan imidlertid trygt slå fast
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at en sosialistisk bevegelse som går inn for demokratisering,
nedbygging av sosiale ulikheter og kamp mot alle autoritære
strukturer, har et overveldende flertall av befolkninga som sitt
arbeidsfelt, både arbeidsaktive og gruppene utafor arbeidsstyrken.
Med det moderne Norges sosiale struktur, men en andel avhengige
lønnstakere på nærmere 90%, er det alt innebygd et konstant
press i samfunnet i retning av demokratisering av sosiale forhold
og motstand mot autoritære strukturer. Historisk sett har det
også her skjedd et fremskritt. Vi må anta at "lederstillingene"
f.eks. i begynnelsen av vårt århundre utgjorde en større andel
enn idag, andelen avhengige var jo i 1900 knapt 60%. En rekke
mennesker både på landet og i byene hadde folk under seg, enten
som leid arbeidskraft eller som tjenestefolk av ulike slag. Disse
forholdene ga opphav til autoritære strukturer som arbeider
bevegelsen og samfunnsutviklinga seinere har oppløst.
Utviklinga av klasseforholdene på 70/80-tallet har bidratt til å
svekke de tidligere sterke båndene mellom arbeiderklassen og
sosialdemokratiet. Den tradisjonelle arbeiderklassen er kommet på
defensiven, som vi har sett. En annen side ved prosessen er
økninga av kvinneandelen. En betydelig del av den nye arbeider
klassen var kvinner. I 1982 var kvinnenes andel av alle lønns
takere 50%, mens den i 1970 lå på 37%. Disse kvinnene utgjør
uten tvil et av de viktigste potensialene for arbeiderbevegelsen i
åra fremover. Men det er mye som hindrer utfoldelsen av dette
potensialet. Kvinnene har de laveste stillingene (over 87% av de
lavere funksjonærene var i 1985 kvinner), de har deltidsstillinger
og deres politiske atferd bestemmes i større grad av mannen enn
det omvendte er tilfellet. Og mannen befinner seg som regel i en
bedre stilling og vil av denne grunn lettere tendere i høyreretning. (70% av alle kvinnelige lønnstakere var i 1985 gifte kvin
ner). Mottendensen her er kvinnefrigjøringa og dens virkninger på
alle områder. En indikasjon på at denne tross alt spiller en viktig
rolle, er det relativt høye organisasjonsnivå som er opprettholdt i
LO på 70/80-tallet, jfr. tabell 5. I betraktning av de store om
grupperingene som er skjedd innen den samlede lønnstakergruppa,
så kunne man faktisk ha forventet en enda større nedgang. Min
påstand er at høyrebølgen iallfall ikke har hatt stor negativ
virkning på dette området.
Disse tallene viser flere ting. Den organiserte og militante delen
av arbeiderklassen var i mellomkrigstida bare en mindre del av
den totale arbeiderklasse. Den brede folkefrontsamling bak Ar
beiderpartiet fra midten av 30-tallet blir berettiget på bakgrunn
av denne splittelsessituasjonen i arbeiderklassen. Videre er det
tydelig at Arbeiderpartiets såkalte reformistiske vending ble fulgt
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av en periode hvor det ble gjort et enormt organisasjonsarbeid,
også i arbeiderklassen. Tallene fra mellomkrigstida setter derfor
etterkrigstidas utvikling inn i sin rette sammenheng. I forhold til
organisasjonsgrad og de voldsomme fluktuasjoner vi hadde mel
lomkrigstida (bunnrekord 1922: ca. 80 000 LO-medlemmer), frem
står etterkrigstidas utvikling som harmonisk og stabil. Høydepunk
tet omkring 1960 (52,1%) kommer etter et tiår med ekstrem lav
sysselsettingsvekst (se tabell 2) og følgelig stabile og gunstige
forhold å drive organisasjonsarbeid i. Nedgangen på 9% på de 25
åra etter 1960 kan ikke betraktes som dramatisk eller uventet på
bakgrunn av stor mobilitet ut og inn av arbeiderklassen, på
bakgrunn av mye deltidsarbeid og av økt kvinneandel.
Tabell 5. LO. Medlemstall og organisasjonsgrad (% av alle lønns
takere; for 1920 og 1930: av alle arbeidere.)
1920
1930

142642
139591

25,7%
20,4%

1950
1960
1970
1975
1980
1985

488442
541549
594356
655030
748040
769647

50,6%
52,1%
49,2%
45,1%
45,3%
43,0%.........

Kilder: Beregninger er basert på diverse årganger av Statistisk årbok, samt for
mellomkrigstida: Flora Bd II, s 571 ff og Internationales Gewerkschaftshandbuch
ed. Mielke, Opladen 1983 s. 844.

Jeg betrakter denne utviklinga som en indikasjon på at fag
bevegelsen ikke kan være vesentlig svakere når det gjelder
organisasjon og aktivitet i dagens situasjon enn den var omkring
1960. Dertil kommer at LO idag har en mer uavhengig holdning
til Arbeiderpartiet enn hva som var tilfellet i den såkalte storhetstida. Mobiliseringa både innad i fagbevegelsen og i opinionen
mot NAF’s lockout våren 1986, peker også i retning av at orga
nisasjonen ikke er så død som mange vil ha det til og at det
også er et potensiale for videre vekst. Enhver realistisk strategi
for sosialismen må iallfall regne med fagbevegelsens betydning.
Den har idag en langt bredere forankring i det norske folk enn i
arbeiderbevegelsens "revolusjonære" periode.
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II. STAT, SAMFUNN OG SOSIALDEMOKRATISK KRISE
Noen problemstillinger

Som en foreløpig konklusjon, er det dekning for å si at de rent
"materielle" forutsetningene for fortsatt fremgang for Arbeider
partiet på 70- og 80-tallet egentlig ikke har vært så dårlige.
Regner vi lavere funksjonærer til arbeiderklassen, så har ikke
klassen gått tilbake, men den har endret sammensetning. Orga
nisasjonsgraden er fortsatt relativt høy. Det har stort sett vært
full sysselsetting. Den økonomiske utviklinga har svekket de
grupper som tradisjonelt har vært kapitalismens solide basis, de
ulike kategoriene av sjølstendige næringsdrivende. (Sjøl under
Willochs regjeringsår, fra -81 til -85, ble antallet sjølstendige
utenom bønder/fiskere redusert fra 171000 til 147000. Se Stat.
årbok 1986 tab. 173). Antallet lønnstakere nådde et rekordnivå i
forhold til total sysselsetting. Det er heller ikke lett å påvise
dramatiske økninger av lønnsulikheter i denne perioden, i hvert
fall ikke innen lønnstakergruppa.11 Likevel har trolig ulikheter
som ikke slår ut i bruttolønn fått økt betydning gjennom en
dringen av yrkesstrukturen på 70/80-tallet: et økende antall
jobber har en mindre disiplinert arbeidssituasjon, muligheter for
reiser, kursvirksomhet, frynsegoder etc., mens mange yrker i så
måte er blitt hengende etter. I tillegg kommer ulikhetene når det
gjelder utnyttelsen av skattesystemet og ulik utnyttelse av stat
lige støtteordninger.
Nedgangen i oppslutninga om Arbeiderpartiet og arbeiderbevegel
sen fra ca. 1970 kan heller ikke forklares ut fra endringene i den
økonomiske veksten. Norges bruttonasjonalprodukt vokste faktisk
noe sterkere på 70-tallet enn på 50-tallet. Forskjellen ligger som
vi har vært inne på i at bransjene utvikler seg mer differensiert
på 70-tallet. Imidlertid er det også i industrien, som er den
bransje som berører den tradisjonelle arbeiderklassen sterkest, en
sterk vekst i første halvdel av tiåret, både når det gjelder pro
duksjon og sysselsetting.12 Disse forhold kan altså ikke alene
forklare arbeiderbevegelsens nedgang og særlig ikke minsket
oppslutning fra arbeidere tidlig på 70-tallet.
Arbeiderpartiet har hatt store svingninger også i sin tidligere
historie. Men en så varig nedgang fra et etablert høyt nivå, har
ikke tidligere inntruffet som det vi har hatt på 70/80-tallet. Vi
skal ikke undervurdere de negative følgene av at arbeiderklassen
endrer sammensetning. Men som vi har sett har arbeiderklassen
også endret sammensetning tidligere, uten at det i seg sjøl har
ført til varige problemer for arbeiderbevegelsen.
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Partiet har tapt både arbeidere og i de økende funksjonærgruppene. Det virker som om partiets appell til middelklassen og en
mer moderat politisk profil, ikke har hatt betydelig suksess i
middelklassegruppene samtidig som den har virket frustrerende på
velgerne fra arbeiderklassen. Høy hjemmesitting, som er påvist
hos velgere som før har stemt partiet ved flere valg (1981, 1987),
har trolig sammenheng med frustrasjon i arbeiderbasisen. Hvorfor
så disse arbeiderne da ikke har gått til et av partiene lenger til
venstre - noe de ikke har gjort med unntak av 1973 - er et
spørsmål vi skal komme tilbake til lenger ned. Vi vil nå vende
oss mot de endringene som skjer på det politiske og ideologiske
plan. Vi vil prøve å gi en beskrivelse og en tolkning av noen
sentrale utviklinger. Velgerne og arbeiderklassen trenger jo ikke
sjøl å ha forandret seg for at en del av den skulle skifte parti
og politiske sympatier. Det kan jo også hende at det er partiene,
i dette tilfellet Arbeiderpartiet, som har gjennomgått endringer
som velgerne har reagert på. Denne hypotesen skal vi ha i bak
hodet i det følgende.
For å få et perspektiv på den politiske utviklinga skal begrepene
stat og samfunn (eller sivilt samfunn) taes i bruk. Disse be
grepene utgjør to atskilte sfærer som betinger hverandre, men
også befinner seg i konflikt. Staten er en makt som søker å
opprettholde orden og stabilitet. Samfunnet er stedet der individer, klasser og grupper realiserer sine interesser og utfolder sin
frihet. På samfunnsplanet eksisterer det ikke bare økonomiske
interesser, men også sosiale bevegelser og ideologiske strømnin
gen
Et viktig formidlingsledd mellom stat og samfunn er de politiske
partiene. De politiske partiene er frivillige sammenslutninger og
altså bundet til enkeltindividers og klassers politiske bevissthet.
Partiene påvirkes mao. av sosiale og ideologiske endringer i
samfunnet. På den andre sida er partiene bundet til den moderne
statsordninga. Partisystemet er en en del av det norske stats
apparatet. Særlig det regjerende partiet vil være underlagt en
sterk binding til staten og dens interesser av stabilitet og orden.
Partiene er altså tvetydige institusjoner som befinner seg i
spenningsfeltet mellom stat og samfunn. I dette perspektivet vil
det ikke minst være fruktbart å se Arbeiderpartiets utvikling og
krise.

)
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Statspartiet: effektiv nøytralisering av politiske konflikter

Arbeiderpartiet var særlig i de første 20 etterkrigsår sterkt
bundet til staten og sitt ansvar som forvalter av helheten. At
denne perioden ble partiets storhetstid og en periode preget av
stabilitet, henger sammen med at det var et relativt harmonisk
forhold mellom stat og samfunn, der staten var den dominerende
part. De konfliktfylte bevegelsene på samfunnsplanet var ikke
sterke nok til å påvirke denne stabile statsordninga. Likevel var
det en prekær balanse og Arbeiderpartiets politikk i disse åra
viser at partiledelsen var klar over mulighetene for destabilisering
av systemet. På den ene sida måtte man passe på at misnøyen i
arbeiderklassen ikke ble så stor at det oppsto sterke krefter til
venstre for partiet. På den andre sida måtte også det kapital
istiske næringslivet tilfredsstilles. Dette siste skjedde gjennom det
Edvard Bull kalte "toppfolkenes partnerskap", dvs. gjennom et
samarbeid på toppen mellom næringslivet, A-regjeringa og LO. I
den økonomiske politikk er det betegnende at den mest anstreng
te delen av dette "partnerskapet" var mellom A-regjeringa og LO,
forøvrig ikke helt ulikt den situasjon vi har fått etter regjerings
skiftet i 1986. Men disse konfliktene var instituert og ble ut
kjempet i en relativt snever krets av LO- og Arbeiderpartifolk.
Begge statsministerskiftene på 50-tallet, Gerhardsen-Torp i 1951
og Torp-Gerhardsen i -55, hadde bakgrunn i konflikter i forholdet
til LO. Konfliktene omkring utenrikspolitikken lot seg langt
vanskeligere bringe inn i "ordnede former" enn disse konfliktene.
Forutsetninga for partiets sterke stilling var for det første at den
borgerlige fløy var splittet. Dette var igjen avhengig av at det
ikke oppsto noen politiske situasjoner som kunne føre til en
samling av de borgerlige. En slik "situasjon" forelå i 1949: Ger
hardsen måtte gjøre en viktig konsesjon. Norge måtte inn i NATO
for å unngå en borgerlig fellesblokk mot Arbeiderpartiet på det
sikkerhetspolitiske området, med de uante følger det ville ha.13
En krise som kunne ha splittet Arbeiderpartiet i toppsjiktet (der
det var en sterk vestorientert fløy) ble unngått. Men i basis av
partiet var det ikke bare misnøye. Av partiets medlemsstatistikk
kan vi også se at det må ha skjedd en god del utmeldinger.
Inklusive kollektive medlemmer telte partiet i 1949 204.000 med
lemmer. I 1951 var det 179.000.14 Sentraldirigeringa på topplan ,
førte til passivisering av grunnplanet. Noe som var typisk for den
sterke sentralismen i partiet var at ingen stilte seg i spissen for
noen opposisjon innad i partiet. Under EF-kampen 20 år seinere
skulle det se annerledes ut.
Den andre betingelsen for Arbeiderpartiets maktposisjon var at
det ikke fantes noe sterkt alternativ til venstre for partiet. De
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metodene partiet benyttet i kampen mot kommunistene og deres
sympatisører - registreringer og samarbeid med statens hemmelige
tjenester etc. - er etterhvert blitt kjent, i det siste også vedgått
av sentrale partifolk. Kampen mot kommunistene ble ført på en
slik måte at den effektivt hindret utviklinga av en venstreopposi
sjon innad i Arbeiderpartiet. Den faktiske funksjonen var en
stigmatisering av alle politiske standpunkter til venstre for par
tiet. Resultatet var svært dårlige vilkår for eksistensen av en
venstreside overhodet. Dette endret seg først for alvor i 1961
med dannelsen av SF.
Ifølge Reiulf Steen var utsiktene for den indre opposisjonen i
partiet ved midten av 60-tallet fortsatt minimale. I boka "Der
hjertet banker" skriver han:
"Etter nesten tyve år med regjeringsmakt identi
fiserte partiet seg med det norske samfunn og med
hele byråkratiet. Samfunnskritikken hadde ikke gode
kår i partiet. Tvert imot var det ofte slik at kritikk
av samfunnsforhold ble oppfattet som kritikk av
partiet og partiets ledelse".16
Likevel var dannelsen av SF begynnelsen til slutten på Arbeider
partiets absolutte hegemoni. SF’s og de borgerliges felles angrep
på partiet under Kings Bay-krisa i 1963, var et vendepunkt ikke
bare for det borgerlige samarbeidet. Det innvarslet også begynn
elsen på en an ti-industriell ideologi rettet mot teknokratiet og
det "kalde" storsamfunnet. En slik ideologi skulle slå ut i full
blomst omkring EF-kampen et tiår seinere. Den var ukjent på 50tallet.
Partiledelsen var klar over faren for mobilisering på venstre side.
Einar Gerhardsen mer enn Håkon Lie og Trygve Bratteli. Disse
hadde, i motsetning til Gerhardsen, ikke erfaringer tilbake til de
kaotiske splittelsene på 20-tallet. Jostein Nyhamar vurderer
Gerhardsens posisjon på følgende måte:
"Han hadde et sterkt ønske om at Arbeiderpartiet
skulle være også venstrefløyens parti, og han mente
at det ... også var et aktivum i deres motforestillin
ger og i deres spørsmålstegn. Bedre enn de fleste
ante han farene ved et venstreparti utafor Arbei
derpartiet: at det kunne drive fram en utvikling av
Arbeiderpartiet i retning av et borgerligliberalt
parti".16
Gerhardsens opptreden under EF-kampen, der han gjorde det
legitimt å være EF-motstander i Arbeiderpartiet, kan utvilsomt
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sees i lys av dette. Mer enn den mellomgenerasjonen som etter
hvert overtok ledelsen av partiet og som ensidig var preget av
1930-åras politiske sosialisering, bidro Gerhardsen til den trans
formeringa av partiet som skjedde på 60- og 70-tallet.
Nye politiske og sosiale bevegelser. Statspartiet på defensiven

På 1960-tallet ble det sosialdemokratiske hegemoniet underminert.
To slags oppbrudd tok sin begynnelse som ødela grunnlaget for
den "ettpartistat" som Arbeiderpartiet hadde bygd opp. Det var et
oppbrudd på det politisk-ideologiske plan: til venstre i form av
nye politiske organisasjoner, i form av ungdomsopprør og utvik
linga av radikale ideologier særlig blant studenter og skoleung
dom; til høyre en politisk samling som ga borgerlig regjering i
1965. Det var et sosialt oppbrudd ved at mobiliteten i samfunnet
økte etter en stabil periode. Velferdsstaten skapte fra slutten av
60-tallet nye store yrkesgrupper, funksjonærene vokste og gruppa
av tradisjonelle arbeidere sto stille, som vi har sett. Mobiliteten
kom særlig til uttrykk i en eksplosiv vekst i gruppa skoleelever
og studenter, mange var arbeiderklassens barn og nå på vei inn i
funksjonæryrker. Omkring 1970 var det ikke noen stabil klassemessig situasjon som Arbeiderpartiet kunne bygge noen ettparti
stat på.
Partiet hadde i etterkrigstida i alle år hatt en relativ utydelig
"klasseprofil". Partiet bar ikke mer preg av å være et arbeider
parti på 50-tallet enn på 60- og 70-tallet. Og partiet hadde hele
tida vært klar over at det også måtte apelleres til funksjonærgruppene. Derfor er det ikke riktig å si at det er selve appellen
til middelklassen som har ødelagt for partiet og skapt avstand til
arbeiderklassen. For dette skjer også på 50- og tidlig 60-tall og
er da i og for seg ikke noe problem. Det er i det øyeblikk nye
politisk-sosiale krefter begynner å vise seg på samfunnsplanet,
krefter som ikke er knyttet til den tradisjonelle arbeiderklassen,
men som likevel artikulerer krav og ideologier overfor de poli
tiske makthaverne, at Arbeiderpartiets "klasseløse" politikk blir et
problem for partiet.
Det bildet av stabile politiske forhold i Gerhardsenperioden som
her er beskrevet, influerte også på arbeiderklassens politiske
sjølbilde og dens forhold til Arbeiderpartiet. Partiet var den
trygge og dominerende garanten for den velferdsstatlige utviklin
ga. Og på det sivile samfunns grunnplan var arbeiderklassen det
dominerende, for ikke å si det eneste, dynamiske element som
drev den politiske utviklinga fremover. Dette sjølbildet og dette
uproblematiske forholdet mellom parti og klasse ødelegges omkring
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1970 og er ennå ikke "reparert". Arbeiderbevegelsen uttrykt
gjennom Arbeiderpartiet har ikke lenger det vi kan kalle det
historiske initiativet. Ungdoms- og studentopprør er riktignok
marginale fenomener, men de varsler om en ny type politiske
bevegelser og de produserer som en sidevirkning en del politiske
aktivister som står utafor Arbeiderpartiet og som i seinere be
vegelser blir viktige fortropper. 70-åras kvinnebevegelse, miljø
bevegelse og sjølsagt mobiliseringa mot EF, er slike nye politiske
bevegelser. Den tradisjonelle arbeiderklassen står mer eller mindre
på sida av disse bevegelsene, men Arbeiderpartiet blir likevel nødt
til å forholde seg til dem. Dermed blir partiet dratt inn i et
politisk kraftfelt som det ikke behersker. Det har skjedd viktige
endringer i den sosiale strukturen som partiet sjøl har gått i
spissen for gjennom velferdsstatens utvikling. Disse endringene
gir grobunn for krefter som kommer i konflikt med Arbeiderpar
tiet. Samtidig er det så sterke strømninger at partiet ikke kan
overse dem. Dette blir særlig tydelig i EF-kampen, som er det
viktigste skillet i partiets historie på denne tida.
Gjennom kampen mot EF var det ikke bare en klassemessig nokså
diffus mobilisering på grunnplanet som skjedde. Det var også det
sivile samfunnets vitalisering og opprør mot den etablerte stats
ordning og det partisystemet som lå til grunn for den. I EFkampen kom den skjulte alliansen mellom Arbeiderpartiet og
høyrekreftene - den som garanterte etterkrigstidas sikkerhets
politiske og økonomiske stabilitet - tydelig frem i all sin pinlighet. Etter EF-kampen måtte såra leges innad i partiet, dersom
partiets enhet skulle bevares. Dette var Gerhardsen-linja: venstre
opposisjonen måtte få viktige posisjoner, AIK som uttrykk for
EF-motstanderne i partiet måtte integreres - ellers ville de slutte
seg til SV.
Den andre linja, representert med bl.a. Ronald Bye, gikk inn for
å orientere partiet inn mot det politiske sentrum og ikke gi noen
konsesjoner til venstreposisjonen. Det var den første linja som
seiret. Men det betydde også at partiet måtte ta opp i seg mange
impulser fra de nye politiske strømninger. Partiets venstrefløy var
slett ikke uberørt av de nye spontane venstrestrømningene som
hadde vist seg fra slutten av 60-tallet. Denne venstrefløyen var
dessuten i høy grad rekruttert fra de samme miljøene som de
radikale bevegelsene utgikk fra: skole- og studentmiljøer. Partiet
åpner seg mao. etter EF-kampen for politiske impulser fra de
radikale tendensene som er blitt skapt på det sivile samfunns
nivå, tendenser som ikke hadde noe sterkt feste i den tradisjo
nelle arbeiderklassen. Også partiets langt mer avslappede forhold
til disiplin og enhet, uttrykker sjølsagt de samme endringene. At
de nye radikale tendensene fikk et innpass i partiet måtte skape
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spenninger og fikk konsekvenser for lang tid fremover. Det bidro
til å bevege partiets linje på slike viktige områder som f.eks.
sikkerhetspolitikken. Men kanskje enda viktigere: det bidro til å
endre bildet av partiet hos folk flest.
Etter det katastrofale valgnederlaget i 1973 var det ikke lenger
mulig å kjenne igjen den trygge monolittiske organisasjonen fra
50-åra. Men dermed ble det enda vanskeligere for "stamm-velgerne" i arbeiderklassen å identifisere seg med partiet og oppfatte
det som "sitt" parti. Venstrefløyens styrkede stilling falt derfor
paradoksalt nok sammen med en svekkelse av forholdet mellom
parti og arbeiderklasse. Dette hadde ingen planlagt, aller minst
venstrefløyen sjøl. Partiet hadde etter EF-kampen handlet under
tvang. I motsetning til endringene av den politiske linja på 1930tallet, der Arbeiderpartiet tildelte seg sjøl en ny identitet i norsk
politikk, var ikke 70-åras nye identitet noe som partiet hadde
valgt etter nøye beregning fra ledelsens side. Det var en rolle
som Arbeiderpartiet ble presset inn i. Partiet var nå offer for
krefter det hadde brukt tiår på å kjempe frem i det norske
samfunn.
Den indre utviklinga i Arbeiderpartiet

Samfunnets "opprør" mot staten påvirket ikke bare norsk politikk
generelt. Det bidro i særdeleshet til å forandre et parti som
Arbeiderpartiet. Grunnen til dette var at Arbeiderpartiet i ster
kere grad var bundet til en tidligere historisk epoke enn de
andre partiene. Bare Arbeiderpartiet var et moderne masseparti i
mellomkrigstida med organiserte bånd til sitt massegrunnlag. De
borgerlige partiene hadde svake partiapparater, lokallagene var
preget av klikker av overklassefolk. De borgerlige partiene kunne
derfor lettere tilpasse seg de nye tider enn Arbeiderpartiet.
Partiet ble lenge beskyldt for å være stalinistisk. Det var Jens
Arup Seip som i et foredrag i 1963 hadde begrunnet denne på
standen med å henvise til den strenge sentralismen og det mang
lende indre demokratiet i etterkrigstida. Det hadde ifølge Seip
oppstått en ettpartistat og en sammensmelting av partibyråkratiet
og statsbyråkratiet. Det som gjorde den norske ettpartistaten
spesielt sterk, var at det var lykkes å integrere arbeiderbeve
gelsen i det borgerlige samfunn uten store avskallinger. Arbei
derpartiet var samlet og under kontroll av en sterk ledelse.
Seip konkluderte:
"Det skjer ikke som forespeilet en opphevelse av
klasser.. Men det kommer til et samarbeid på toppen
mellom næringslivets menn og byråkratiet i utvidet
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betydning - tilsammen en bred samling av teknikere
som gjennom ettpartisystemet har velgerne under
kontroll".17
Uten tvil er det riktig å si at demokratiet innad i partiet ble
pervertert i Gerhardsenperioden. Men det kunne ikke avskaffes,
man var i større grad enn de borgerlige partiene avhengig av
aktivitet og en viss masseoppslutning omkring de avgjørelser som
ble tatt. Arbeiderbevegelsens partier har på dette punktet alltid
mer enn de borgerlige, vært tvunget til å opprettholde et mini
mum av demokrati.18 Faren for avskallinger mot venstre var
dessuten alltid en risiko, dersom enhver demokratisk impuls hadde
blitt stoppet. Også på dette punktet ble det til en prekær balan
se. Seips analyse har derfor sine begrensninger. Velgerne var jo
slett ikke "under kontroll", skulle det vise seg. Nettopp i åra
etter Seips foredrag, forsvinner ettpartistaten og det "stalinist
iske" partiet. Sterke krefter trykker på mot partiet. Her ligger
hovedforskjellen til 50-åra. I forsøket på å balansere mellom
disiplin og hensynet til å beholde viktige grupper i partiet (AUF,
EF-motstanderne), er det det siste som får overtaket. Partiet
transformeres på 70-tallet til et meget åpent parti, hvor ulike
pressgrupper: AUF, kvinner, freksaktivister, distriktsrepresentan
ter osv., kjemper for sine saker. Gerhardsen tildeler sjøl Håkon
Lie et kraftig nederlag på partiets første åpne landsmøte i 1967den gang en sensasjonell begivenhet. Seinere kom personstridene
nærmest i kø.
Hele denne utviklinga forteller at bevegelsene i det sivile sam
funn slår inn over partiet, særlig bevegelsene fra venstre fordi
partiet med sin medlemsmessige sammensetning ikke kunne unngå
å bli påvirket av disse strømningene. Partiet hadde i etterkrigs
tida bestått i hovedsak av tre ulike grupper: ungdom, fagorgani
serte og ansatte i sentral og lokal administrasjon. De siste ut
gjorde og utgjør et konservativt element. På 60-tallet begynte
ungdommen å gjøre seg sterkt gjeldende og i løpet av EF-kampen
ble også gruppa av radikale fagforeningsfolk innflytelsesrik.
Ungdommen og de fagorganiserte var nødt til å bli påvirket av de
nye politiske strømningene ute i samfunnet.
I en analyse av det norske politiske system skrevet på midten av
1960-tallet, pekte Stein Rokkan på funksjonærgruppenes økende
betydning og at partiene i større grad kom til å orientere seg
slik at de kunne få stemmer fra disse nye gruppene. I og for seg
var ikke dette noen sensasjonell spådom, problemet var som nevnt
registrert også innad i Arbeiderpartiet. Et problem med denne
analysen var at Rokkan ikke mer inngående redegjorde for hva
han mente med de nye funksjonærgruppene. Mer problematisk,
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imidlertid, var det at han hevdet at det nye mellomsjiktet utøvde
en harmoniserende effekt på det politiske systemet, at dette førte
til "en konvergens i de politiske linjene og en neddemping av
ideologiske konflikter".19 Ut fra disse betraktningene skulle den
tilstand av "ideologienes død" som hersket på 50-tallet, bare ha
blitt forsterket på 60- og 70-tallet, da jo de nye funksjonærgruppene har vokst sterkt i disse åra. Det var det motsatte som
skjedde. Vi fikk en periode med oppblomstring av ideologier og
ideologiske og politiske konflikter. Dette viser begrensningene i
en rent økonomisk og interesse-orientert betraktning av sosiale
grupper, slik vi bl.a. finner det i Rokkans analyser. Det fører til
en undervurdering av den dynamikk som ligger i ideologiske
endringer og organisatoriske mobiliseringer. I tillegg undervur
derte denne analysen at det var viktige indre motsetninger i de
nye funksjonærgruppene, bl.a. mellom offentlig og privat ansatte.
Det strategisk "riktige" ville ut fra Rokkans analyse, være å
bevege seg over mot det politiske sentrum for Arbeiderpartiet.
Noen slik bevegelse er det vanskelig å få øye på før mot slutten
av 70-tallet. Dette skyldtes ikke at det ikke fantes krefter innad
i partiet som ville slå inn på denne veien. Min påstand blir
derfor at det var eksistensen av sterke pressgrupper innad i
partiet som hindret en slik utvikling. Det dreide seg om grupper
som representerte bevegelser eller saker utafor partiet: anti-EFbevegelsen, fredsbevegelsen, solidaritetsbevegelser, kvinnebe
vegelsen osv. Så lenge disse bevegelsene var livskraftige og kunne
sende impulser innover mot partiet, skjedde det ikke noen ve
sentlig høyredreining. Helt frem til debatten om NATOs dobbelt
vedtak på begynnelsen av 80-tallet kunne representantene for
slike bevegelser relativt vellykket forsvare sine posisjoner i
partiets fora. I tillegg kom også partiledelsens ønske og behov for
et godt forhold til LO inn som en hindring for en altfor klar
høyredreining og forsterket appell til funksjonærgruppene.
Hva har så skjedd i de aller siste åra? Venstrekreftenes aktivitet
er gått ytterligere ned. Det har ikke vært noen større saker eller
bevegelser som har samlet stor oppslutning siden kampen om
NATOs dobbeltvedtak. Fagbevegelsens situasjon er ikke blitt
styrket, siden dens tradisjonelle medlemsgrupper fortsatt er i
nedgang. På siste A-landsmøte i 1987 kunne vi da også tydelig se
en ideologisk høyredreining. Partiledelsen kunne styre det hele
uten alvorlig opposisjon. Både AUF og fagforeningene holdt seg i
ro. Ingen saker kunne samle opposisjonen. Dersom partiet har en
venstrefløy, så er den tydeligvis like politisk rådløs som parti
ledelsen sjøl. Får vi en ny tilstramming av partidisiplin, slik som
på 50-tallet, nå etterat de radikale bevegelsene synes å ha tatt
en pause? Situasjonen er svært åpen: partimedlemmene er fru
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strerte og dels passiviserte og det er opp til ledelsen i hvilken
retning kursen skal legges. Men partiet vil som tidligere være
ømtålelig for ytre ideologisk og politisk trykk.
Arbeiderinnslaget i partiet er redusert. Ungdommene i partiet er
der, men avstanden mellom radikal opprører og "lovende" ung
domspolitiker som kjemper, ikke for politiske saker, men for egen
politisk karriere, er blitt ekstrem kort. Partiet er i disse markedstider også blitt et marked, et "interessant investeringsobjekt"
for unge mennesker med evner i politisk retning. Dette forfallet
bekrefter enda engang at arbeiderbevegelsen ikke kan være
livskraftig uten den emosjonelle og moralske mobilisering som
Tranmæl var den mest strålende representant for og som gjorde
eleven Gerhardsen svak for nye politiske bevegelser på venstre
sida. Denne emosjonaliteten er det umulig å forbinde med Gro
Harlem Brundtland. Gerhardsen beholdt, også i det sentralistiske
statspartiets fase, kontakt med arbeiderklassen. I dagens dannede
og funksjonærdominerte Arbeiderparti er det tabubelagt å snakke
om partiledelsens sosiale isolering fra vanlige folk. Men oppvekst
i et toppolitikermiljø, ekteskap med aktiv høyremann og adresse i
et av Norges mest borgerlig-reaksjonære villastrøk må nødven
digvis prege et individ på samme måte som Gerhardsens arbeiderfortid preget ham. Det er en skjebnens ironi at Gro, som ble
valgt til partileder etter en uvanlig innblanding fra grunnplanet i
partiet og som kvinnebevegelsens representant, har blitt en mer
autoritær maktpolitiker enn forgjengere som Steen, Nordli, Brat
teli og Gerhardsen. Dette skyldes ikke personlighet alene. Partiets
situasjon og sosiale miljø har fått den leder det fortjener.
Uten nytt press fra venstie vil det skje liten endring av den
nåværende kursen. Situasjonen er så labil - det viser bl.a. de
store velgerbevegelsene og hjemmesitterandelen i -87 - at et
besluttsomt SV, befridd for "liberale utopier" og idealistisk moralisering og like uredd når det gjelder å avsløre Arbeiderpartiets
udugelighet på lokalt og sentralt plan, som Fremskrittspartiet og
AKP er, lett kan gjenvinne den tillit i arbeiderklassen som partiet
hadde i 1973, men som raskt gikk tapt. Det ville også ha fått
konsekvenser for Arbeiderpartiet.
Høyrekreftenes mobilisering
Først under inntrykket av EF-nederlaget og så under inntrykket
av SVs valgseier i 1973, der mange arbeidere gikk fra Arbeider
partiet til SV, ble partiets tyngdepunkt dreid noe over mot
venstre. Et reformarbeid ble satt igang på nytt (Arbeidsmiljøloven
1977) og vi fikk noen lønnsoppgjør som betydde reelle økninger i
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arbeidernes levestandard. Per Kleppe, arkitekten bak "Kleppepakkene" og den økonomiske politikken, sa seinere med rene ord
at inntektsøkningene var politisk motivert av risikoen for et
sterkt parti til venstre for sosialdemokratiet: I et intervju med
Dagbladet etter valgnederlaget i 1981, hevdet han: "Med SVs
sterke stilling etter 1973 fikk vi for sterk økning i inntektene på
kort sikt".20 Mye av Arbeiderpartiets strategi på 70-tallet var
konsentrert om å hindre konsolideringa av et sterkt SV. Ikke
bare reformer og inntektspolitikk går inn i denne sammenheng,
men også slike ting som partiets tvilsomme rolle under den
såkalte "listesaken" like før valget i 1977.
Arbeiderpartiets politiske oppmerksomhet var ved midten av 70tallet konsentrert om å reparere skadene etter EF-kampen og de
farer fra venstre som truet i denne sammenheng. De indre debat
tene i partiet kretset omkring disse problemene. Høyrebølgen viste
seg først i sin spede begynnelse ved valget i 1975. Akkurat i det
høyrekreftene begynner et langvarig oppsving, gjør Arbeiderpar
tiet kurskorreksjoner mot venstre. Partiets anerkjennelse av sin
egen venstrefløy kom etter at de største radikale bølgene fra
slutten av 60-tallet hadde lagt seg. Det reageres seint både
overfor venstre- og høyrebevegelser. Tidsdifferensen blir i seg
sjøl et problem for partiet. (Det ideologiske svaret på høyre
bølgen: frihetsdebatten, kommer 6 år etter høyrebølgens velgermessige toppunkt: valget i 1981.)
Høyrekreftenes mobilisering siden 60-tallet har aldri vært knyttet
til nye, spontane politiske bevegelser slik det er tilfellet på
venstresida. Høyrekreftenes atferd er mer preget av å være mot
reaksjoner og tilpasninger til den generelle samfunnsutviklinga.
Samlinga av de borgerlige partiene på 60-tallet til en blokk var i
seg sjøl betinget av en tilpasning, særlig fra Høyres side: aner
kjennelse av velferdsstaten. I det hele tatt er det først etter
denne tilnærminga til den sosialdemokratiske velferdspolitikken at
det blir mulig for en del arbeidere å bevege seg over mot Høyre.
Ikke bare utviskinga av Arbeiderpartiets karakter av å være
arbeidernes parti, men også Høyres bevegelse mot det politiske
sentrum, er en forutsetning for at vi kunne få en høyrebølge
blant folk på lavere inntektsnivå. Derfor er det ikke uten videre
riktig å snakke om at velgerne har beveget seg mot høyre. Det
kan være like riktig å si at hele partisystemet er forskjøvet i
retning venstre. Dette vil å så fall underbygge en mer optimistisk
tolkning av de siste tiåras politiske og sosiale utvikling.
Selve høyrebølgen på 70-tallet kan også betraktes som en mot
reaksjon mot venstreradikale strømninger i det norske samfunnet.
Det er en reaksjon fra høyst ulike sosiale grupper som føler seg
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truet eller tilsidesatt av de sosiale gruppene som blir identifisert
med disse radikale strømningene. Det gjelder en del arbeidere,
særlig unge arbeidere på begynnelsen av 70-tallet. Det gjelder
folk i de private funksjonærgruppene, det gjelder små sjølstendige
næringsdrivende og en del bønder og fiskere i distriktene.21 Det
er i disse gruppene vi først og fremst finner økt sympati med
høyrepartiene, seinere kommer også en del offentlige funksjo
nærer til. Høyrebølgen er derfor så sammensatt at det i realiteten
dreier seg om flere atskilte bølger av ulike varighet og stabilitet.
Men ett er felles: utgangspunktet i en ny samfunnssituasjon med
store endringer i den sosiale sammensetninga og sosial mobilitet.
De radikale politiske og kulturelle tendensene representerer disse
nye sosiale gruppene. Det er derfor ikke noen dårlig arbeids
hypotese å anta at høyrebølgen er en spontan motreaksjon mot
disse. Den hører også til i det sivile samfunn og det at også
lavtlønte nå begynner å stemme til høyre, er i seg sjøl et slags
"opprør" fra samfunnskreftenes side mot den etablerte sosialdemo
kratiske statsordninga. Høyre har ikke skapt noen høyrebølge.
Partiet har kunnet høste gratis av en sosial frustrasjon i sam
funnet og av frustrasjonen som Arbeiderpartiets politikk har
skapt.
Høyres politiske resept var å gi markedet friere spillerom. Dette
krevde ingen omfattende ny teoridannelse. Det betyr jo bare at
mer av den økonomiske avgjørelsesprosessen blir flyttet fra det
politiske plan og tilbake til det sivile samfunn. Tanken om økt
konkurranse og mer marked var slik sett i og for seg i samsvar
med det jeg her har kalt samfunnets opprør mot staten. Heller
ikke 1980-tallets avpolitisering, individualisme og yappe-ideologi,
var noen originale nydannelser. De uttrykker ikke engang nødven
digvis borgerlige tendenser. Individualisme kan jo også være at
klassesamhørigheten i arbeiderklassen oppløses og at det skaper
såvel vellykkede som (og de er trolig i flertall) mislykkede indi
vidualister. Også den siste typen kan i ren protest stemme på
høyrepartiene, særlig dersom Arbeiderpartiets politikk oppleves
som arbeiderfiendtlig. Når det gjelder yappe-idealet, var det mer
et mye omtalt mediafenomen, enn virkelighet. Det uttrykte net
topp behovet for å gjeninnsette gamle idealer: det skulle igjen
"være lov" til å gjøre karriere, til å strebe etter makt, til å
akseptere egoisme som noe positivt. Det var tydeligvis et behov
for å holde dette idealet opp for de nye generasjoner som hadde
fått høyere utdanning på 60- og 70-tallet og som derfor var
infisert av den radikale makt- og autoritetskritikk fra den gang.
Gjennom yappe-ideologien kunne en generasjon bedrestilte funk
sjonærer døyve sin dårlige samvittighet når de steg oppover i
karrierestigen. At det overhodet var nødvendig å holde dette
bilde oppe i et kapitalistisk samfunn, er heller et uttrykk for
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hvor sterkt den borgerlige individualismen er i ferd med å bli
undergravd. Kapitalismens spontane krefter er i seg sjøl ikke
sterke nok til å sikre dens ideologi.
Kritikk fra venstre og høyre - i frihetens navn

Arbeiderpartiet har i økende grad vært presset fra venstre og fra
høyre i de siste 20 - 25 åra. Vi har sagt at opprinnelsen til dette
politiske presset er å finne i sosiale endringer innen og mellom
klassene. Siden det dreier seg om nye og spontane strømninger
som ingen partier har skapt eller kunne kontrollere, har vi
snakket om det sivile samfunns opprør mot statsordninga. Dermed
blir det også et opprør mot Arbeiderpartiet, som er den fremste
politiske inkarnasjonen av stat og statsfornuft.
Men i dette at kritikken retter seg mot staten og alt som henger
sammen med den, ligger også et felles grunnlag for venstrebevegelsen og den seinere høyrebølgen. Venstresidas statskritikk
henger sammen med dyptgripende mentalitetsendringer i ungdomsmassene fra 60-tallet og fremover. De nye generasjonene krever
en radikalt ny grad av frihet på alle områder. Stengsler og
bindinger som hindrer enkeltindividets utfoldelse, blir forsøkt
revet ned. Alle former for makt og autoritet blir kritisert. Det
skjer også en reell frigjøring på hverdagsplanet, i kulturen og
delvis også i politikken. Men i dette at det dreier seg om en
individuell frigjøring, ligger det også et berøringspunkt med den
høyreliberale statskritikken.
Velferdsstaten som sosialdemokratiet er politisk hovedansvarlig
for, er forutsetninga for det sterke frihetskravet. Økt fritid og
økt konsumnivå gjør at kapitalens tvang ikke lenger er så total i
arbeiderklassen. Derfor blir nå spørsmål som knytter seg til
personlig frihet viktige særlig for denne klassen. Endringene som
skjer i livssituasjonen i etterkrigstida er størst her. Denne i all
sin uklarhet frigjørende bevegelsen må derfor betraktes som et
fremskritt. Men den er et fremskritt som ikke umiddelbart viser
seg i politiske resultater. Ikke ett bestemt parti profitterer på
disse tendensene, men hele det politiske systemet blir påvirket
gjennom dem. Ett av mange uttrykk for det er at samtlige poli
tiske partier i dag er mer åpne for impulser og mer demokratisk
enn de var på 50-tallet. Når "høyrebølgen" har kunnet styrke seg
p.g.a. disse mentalitetsendringene, så bør ikke det føre til den
konklusjon at personlig frihet er et skadelig borgerlig fenomen.
Det er riktigere å se det motsatt vei: fordi høyrebølgen har
knyttet seg til frihetskrav fra ikke-borgerlige klasser, så er den
politisk sett et ustabilt fenomen. Willoch-regjeringa greide jo
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tross alt ikke å føre den høyrepolitikk den gjerne ville, noe som
henger sammen med et lite homogent velgerunderlag. Den samme
mangelen på homogenitet finner vi også i Fremskrittspartiet, bare
mye sterkere.
Jeg skal ikke her gi noen detaljert analyse av de politisk-ideologiske endringene på 60- og 70-tallet, da dette er et tema som ofte
har vært omtalt. Jeg har pekt på kravet om frihet som noe som
går igjen i de nye strømningene. På det rent politiske plan vil
jeg her kun fremheve et par viktige endringer som ligger i
forlengelsen av det økte frihetskravet og som er temaer som
spiller en rolle både i venstremobiliseringa og høyremobiliseringa
mot sosialdemokratiet. Det første gjelder betydninga av demokra
tisering. På 50-tallet ble diskusjonen om demokrati ført ut fra
grunnmotsetningen mellom demokratisk og totalitært. Ut fra
denne problemstilling kunne det norske samfunnssystem legiti
meres som demokratisk ved å henvise til de totalitære tilstandene
i øststatene. Dette var jo også Arbeiderpartiets argumentasjon
mot NKP, og den hadde jo uten tvil noe for seg.
På 60-tallet greide imidlertid de radikale bevegelsene å tvinge
frem en ny problemstilling. Søkelyset ble nå rettet mot forskjel
len mellom et rent formelt demokrati kontra et aktivt, reelt
demokrati. Dermed var det demokratiet eller mangelen på et reelt
demokrati i det norske samfunn som ble utsatt for kritikk. Det
var ikke lenger tilstrekkelig legitimering å henvise til at de
demokratiske institusjonene formelt sett "fungerte", dersom det
viste seg at folket var preget av politisk passivitet og apati. Det
ble videre pekt på at det politiske demokratiet ennå ikke hadde
innflytelse over viktige maktsentra i samfunnet, først og fremst
de private maktkonsentrasjonene innen næringslivet. Demokratiet
var altså ikke gjeldende på alle områder - heller ikke rent for
melt. Det var derfor behov for demokratisering og deltakerdemokrati. Dette var nye begreper i debatten. Demokrati var ikke noe
man en gang for alle hadde. Det var avhengig av at borgerne
aktivt brukte sine rettigheter. Demokratiet ble derfor etterhvert
sett på som en prosess. Dette synet slo relativt raskt gjennom i
arbeiderbevegelsen og også i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet står
på dette punktet i dag i relativ klar motsetning til Høyre som
forsvarer det "gamle" demokratibegrepet. Når det likevel ikke har
lykkes for arbeiderbevegelsen å mobilisere sterkere for en reell
demokratisering, så ligger årsaken mer i at Arbeiderpartiet har
vist for liten vilje i praksis til å sette gjennom demokratiseringer. Redselen for at fremstøt i denne retning skulle skape
polariseringer som partiet ikke ville være tjent med, har trolig
vært et viktig motiv i denne sammenheng.
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Høyrekreftene har kunnet utnytte dette ved å hevde at demo
kratisering egentlig fører til mer byråkrati. På dette punktet har
de tydeligvis møtt på en del forståelse - byråkratisering var jo
nettopp sosialdemokratiets akilleshæl. Høyrekreftenes eget svar på
den radikale demokratiforståelsen var å argumentere for at demo
kratisering og en sterk stat ikke kunne forenes. Isteden for
demokratisering av staten, gikk altså høyrekreftene inn for
privatisering, d.v.s. reduksjon av staten. Markedet - alles kamp
mot alle - var for høyrekreftene det mest "autentiske" demokrati.
Som vi altså ser: også høyrekreftene knyttet seg til den voksende
statskritikk og demokratidebatten. For også de var i en angrepsposisjon mot sosialdemokratiet. Men de har vridd denne problem
stillingen inn i et gammelliberalistisk spor: det de kaller demokra
tisering er i virkeligheten å legge mer makt i hendene på krefter
som overhodet ikke er underlagt demokratiske organer. Demokra
tisering for venstrekreftene er tvert imot å bringe mer av de
private maktstrukturene under demokratisk kontroll.
Den andre ideologiske endringa som her skal nevnes gjelder synet
på velferdsstaten. På 60/70-tallet ble det utviklet en radikal
kritikk av velferdsstaten. Denne kritikken var delvis overdrevet
og en del av kritikken kom farlig nær en høyreliberal holdning.
Den ene feilen som ble gjort var å legge ensidig vekt på den nye
velferdsstaten som uttrykk for kapitalkreftene behov og ikke som
et resultat av arbeiderklassens kamp. Det ble hevdet at kapita
lismen etter 2. verdenskrig hadde et sterkt behov for å integrere,
passivisere og borgerliggjøre arbeiderklassen. Derfor altså de
velferdsstatlige ordningene. I og med at Arbeiderpartiet var den
fremste eksponent for velferdsstaten, ble følgelig Arbeiderpartiet
ensidig sett på som administrator av arbeiderklassens passivisering
og integrering i det borgerlige samfunn. Arbeiderpartiets egen
utvikling: byråkratiseringa, det "stalinistiske" partiet, manglende
ideologisk fornyelse, ingen politiske visjoner, angst for enhver
sjølstendig bevegelse i arbeiderklassen o.s.v., bidro vesentlig til at
kritikken ble såpass skarp og overdrevet.
Den andre feilen la muligens landet enda mer åpent for høyreideologi. Velferdsstatens institusjoner ble knyttet sammen med en
byråkrati- og teknokratikritikk. Man hevdet noe i retning av at
velferdsstaten som en administrativ ordning, betydde en fremmed
gjørende og umyndiggjørende behandling av enkeltindividet, noe
som virket passiviserende og avpolitiserende. Vanlige folks velferd
var noe som ble administrert over hodet på dem - forøvrig burde
de bry seg minst mulig og holde kjeft. Slike holdninger ble det
sosialdemokratiske byråkratiet anklaget for, og delvis med rette.
Iallfall kunne en slik type kritikk temmelig lett vries over i
høyreretning - både det umyndiggjorte og det "myndige" menneske
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var jo egentlig kjente figurer fra det liberale ideologikabinettet.
Det bildet som 60- og 70-tallets teoretiske diskusjoner mante
frem av den norske velferdsstaten: et byråkratisk-teknokratiskstatskapitalistisk kompleks som i sin administrasjon av individet
virket fremmedgjørende, frihetsberøvende og avpolitiserendedette begrepskomplekset var en ideologisk konstruksjon hvor
høyrekreftene uten problemer kunne bytte ut et par begreper og
ellers behold konstruksjonen. På den sida hvor de "stygge" ordene
befant seg, kunne man fjerne ordet kapitalisme - forøvrig var alt
i orden. På den sida hvor honnørordene befant seg, ville høyre
kreftene fjerne ordet politisering. Istedet satte de inn sitt eget
honnørord: privat økonomisk initiativ eller kortere og uten de
negative assosiasjoner som ofte er knyttet til ordet økonomi:
privat initiativ.
Både i venstrekreftenes og høyrekreftenes ideologi er det et
sentralt begrep som har spilt en viktig rolle i de siste tiåras
teoridebatt: begrepet om fri menneskelig aktivitet. Jeg vil ikke si
at dette begrepet ikke skal taes seriøst. Imidlertid er begrepet så
dunkelt at det i politisk-ideologiske motsetninger (f.eks. i kritik
ken av sosialdemokratiet), kan fungere som begrunnelse for det
meste. Det er noen slikt vi er vitne til i forbindelse med de
politiske vridningene av velferdsstatsdebatten som har foregått.
For venstresida - særlig i dens mest idealistiske periode på 60tallet - blir høydepunktet av fri menneskelig aktivitet den poli
tiske aktiviteten. For høyresida blir dette høydepunktet de frie
individenes økonomiske aktivitet på markedet. Begge posisjoner
inneholder idealistiske premisser. Venstresidas idealisme er av
utopisk art. Det er en idealisering av det samfunn som kommer
etterat arbeiderklassen er blitt politisert og "bevisstgjort" og
"bruddet" med kapitalismen er skjedd. Høyresidas idealisme er en
idealisering av de bestående kapitalistiske forhold: illusjonen om
at kapitalismen er en tilstand hvor frie enkeltindivider konkur
rerer på like fot og at denne uskyldige naturtilstand reproduseres
av kapitalismens egne mekanismer. I dette idealbildet er det liten
plass til utbytting, maktkonsentrasjon, kriser og andre ubehage
lige fenomener.
Med dette vil jeg ikke si at idealistiske premisser i sosialdemokratikritikken, automatisk frikjenner sosialdemokratiet. Jeg har
kun prøvd å gå frem noen sammenhenger i den politisk-ideologiske utviklinga. Arbeiderpartiets egen politikk er sjøl et dialek
tisk moment i denne sammenhengen. Den bølge av mer eller
mindre overdreven kritikk som særlig kom fra venstre, ble net
topp overdreven som en motreaksjon på et tilstivnet sosialdemo
krati. Disse "overdrivelsene" bidro i sin tur til å bryte opp denne
tilstivnete tilstanden.
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Statsideologi og frihetsideologi

Sett ut fra politisk ideologi kan etterkrigstida deles mellom to
epoker: i de første ca. 20 etterkrigsåra dominerte staten og en
statsvennlig ideologi. Staten og Arbeiderpartiet hadde bundet opp
de ulike sosiale gruppene. De alvorligste konfliktene som var,
nemlig mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet, ble løst på
kammerset mellom parti- og LO-toppene. Den andre epoken fra
ca. 1965 og frem til i dag er preget av at bevegelser i det sivile
samfunn destabiliserer staten og det partipolitiske systemet.
Denne epoken kan vi karakterisere som frihetsideologiens periode.
Dette er en tilstrekkelig upresis betegnelse til at den fanger inn
de ulike former for frihetsfølelse og frihetskrav, både progressive
og reaksjonære, både av politisk og av privatindividualistisk art,
som her kommer opp til overflata. Politisk er det en periode hvor
særlig alt statlig blir utsatt for kritikk. Vi får nå motreaksjoner
fra de politiske ytterfløyene mot den sterke statsoppbygging.
Den tradisjonelle næringsliberalistiske kritikken fra høyre hadde
alltid vært der, men den hadde vært svak og den uttrykte kun
interessene til en snever sosial gruppe. Det nye på 60-tallet var
at vi fikk en bølge av radikal kritikk fra venstre. Kritikken var
like mye rettet mot sosialdemokratiet som mot privatkapitalismen,
for sosialdemokratiet ble sett på som den moderne kapitalismens
administrative elite. Privatkapitalismen og privateiendommen var
sugd opp i et omfattende kompleks av teknokrati og byråkrati.
Seips skildring av "ettpartistaten" i studentersamfunnet i 1963,
var som manna fra himmelen for slike ideologiske strømninger.22
Men denne radikale og demokratiske kritikken av stat/byråkra
ti/fremmedgjøring tangerte altså på viktige punkter klassiske
høyreholdninger og inspirerte så og si til en tidsmessig "oppdater
ing" av en frustrert borgerlighet, som etter 1945 hadde gått i
indre emigrasjon og som av egen kraft ikke var istand til noen
teoretisk fornyelse. Det var imidlertid ikke før på 70-talletetterat bølgene fra EF-kampen hadde lagt seg - at Høyre for
alvor begynte å markere en fornyet og mer aggressiv liberalisme.
På det ideologiske området innebar høyrebølgen at den radikaldemokratiske statskritikken fra 60-tallet mer eller mindre ube
merket gled over i kritikk av "formynderstaten". Selve EF-kam
pen med sine antibyråkratiske og antisentralistiske overtoner,
hadde på sin side bidratt til at ikke bare akademiske grupper,
men brede folkegrupper, var mottakelig for økt skepsis til sosial
demokratiet og for den frihetsmytologi som nå ble produsert på
høyresida. Frihetsideologiens høyreversjon var på sitt verst en
demagogisk populisme som særlig "folkelige" høyrepolitikere
(Erling Nordvik) etterhvert mestret til fullkommenhet.
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Det dreide seg ikke så mye om ideologien til en bestemt klasse
som nå fikk overtaket. Ideologien var et internasjonalt fenomen,
iallfall i sin radikale versjon på 60-tallet. Den må betraktes som
en reaksjon på en sterk statsoppbygging i de kapitalistiske land
etter krigen, men den var også uttrykk for et krav om personlig
og politisk frigjøring i de lavere klasser, som nettopp denne
sterke statsoppbygginga nå hadde gjort mulig. I Norge må vi anta
at motsetninga og avstanden mellom stat og samfunn var atskillig
mindre enn i andre land, f.eks. Vest-Tyskland med sin klart
autoritært pregede CDU-stat hvor følgelig konfliktene i for
bindelse med student- og ungdomsopprøret var og er langt har
dere enn her i landet. Derfor kan vi også anta at frihetsideologiens politiske virkninger ble større i vårt land enn i mange
andre land, d.v.s. innflytelsen på staten og partisystemet ble
større. Tilsvarende ble høyreversjonen av frihetsideologien mindre
kapitalistisk og mer anti-autoritær. De "moderne" strømningene
som etterhvert også slo innover Høyre, førte f.eks. til en klar
liberalisering av abortsynet. Noe slikt er til dags dato utenkelig i
det tyske søsterpartiet.23
Sjøl om grupper med akademisk utdanning har gått i spissen, så
er ikke denne almene frihetsideologien et rent teoretisk fenomen.
Den kan heller ikke betraktes som noe som er direkte inspirert
og produsert på det partipolitiske plan ut fra politisk-strategiske
siktemål. Vi må også avvise at den er et uttrykk for borgerlige
klassers interesser og at et borger- og småborgerskap i tallmessig
nedgang skulle være motoren bak denne utviklinga. Mer nærlig
gende var det da å si at denne ideologien uttrykker holdninger
og interesser i de nye funksjonærgruppene som via utdannings
systemet gjør seg sterkt gjeldende fra 60-åra og utover. Innen
disse gruppene finner vi nok også det som kan kalles avantgarden
bak frihetsideologien. Men disse gruppene var ikke mange nok
alene til å lage en ideologisk tendens av den styrke som det her
etter min mening dreier seg om. Mitt syn er derfor at den fri
hetsideologien som setter sitt preg på det norske samfunn bæres
oppe av et allment behov i alle større sosiale grupper og at
særlig arbeiderklassen (inklusive de lavere funksjonærene) er
denne ideologiens egentlige sosiale basis. Denne påstanden virker
kanskje grunnløs, ettersom jo ikke arbeiderklassen utmerket seg
som avantgarde i denne bevegelsen på 60-tallet. Dette er riktig,
men jeg vil legge vekt på et annet forhold. Det er arbeiderklas
sens livssituasjon og hverdagsmoral som er blitt sterkest revolu
sjonert i løpet av etterkrigstidas velferdsutvikling. Bortsett fra
gruppene i primærnæringene, som dessuten har strømmet over i
arbeiderklassen og påvirket dens mentalitet, var arbeiderklassen
den mest tradisjonelle klassen før velferdsutviklinga definitivt
satte seg gjennom i de siste 20-30 åra.
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Overgangen til og behovet for, særlig personlig, men også allmenpolitisk frigjøring og "modernisering" var i denne klassen klart
størst. Ungdomsopprøret fra og med slutten av 50-tallet med sine
mangfoldige politiske, men først og fremst upolitiske uttrykk:
musikk, dans, seksuell frigjøring, "opprør" mot de voksnes verden,
konform gjengmentalitet såvel som narsisistisk individualismedenne nye kulturen var særlig preget av arbeiderklassens barn og
betydde de største endringene for dem, endringer som fikk betyd
ning også når de nådde voksen alder. Dette hadde kanskje også
tidligere vær ungdommelige behov i arbeiderklassen: nå var de
materielle mulighetene tilstede for å realisere dem i all sin indre
konfliktfylthet. I motsetning til overklassen og de gamle middel
klassene, er det først i vår moderne tid at arbeiderklasseindividet
fremstår som individ, ikke bare som klassemedlem. Det er et
opprør mot all sosiale og autoritære bindinger som hemmer indi
videts realisering. Nettopp derfor blir denne overgangen også
preget av ekstremt individualistiske holdninger og en delvis
oppløsning av arbeiderklassens tradisjonelle samhold og politiske
bevissthet. Det er likevel noe fundamentalt nødvendig over denne
frihetstrangen og den vil trolig bare i en overgangsperiode komme
de gamle høyrekreftene til gode. Dens hovedeffekt har hittil vært
positiv, sjøl om den stiller arbeiderbevegelsen og særlig sosial
demokratiet overfor store utfordringer. Dens effekt vil også i
fremtida være hovedsaklig positiv. Kravet om frihet og uav
hengighet vil også nødvendigvis være et krav om demokratisering
og fortsatt velferdsstat. Demokratiet og velferdsstaten er derfor
så solid forankret i Norge at bare krig, militær intervensjon eller
økonomisk blokade fra viktige handelspartnere kan endre noe på
dette.
Uten en allmen, om enn uklar sympati for de nye politiske og
kulturelle frihetskrav fra arbeiderklassens side, kunne ikke de
avantgardene som på 60-tallet gikk i spissen med en mer direkte
formulert kritikk av det politiske systemet, ha fått det gjennom
slag som de faktisk etterhvert fikk. Edvard Bull påpeker at de
fleste partier endret sine programmer i retning av større vekt på
miljø og en mer kritisk holdning til industriell vekst, på slutten
av 60-tallet:
"Men så plutselig, i 1969, kom en strøm av nye ord
inn i partiprogrammene: naturvern, forsøpling, tanker
om tiltak mot særlig svovelholdige fyringsoljer,
trafikkulykker, "miljø", veksten som kan bli så vold
som at den skaper "stor utrygghet både for den
enkelte og for de lokalsamfunn som rammes av
omstillinga". Igjen er det langt mer karakteristisk at
partiene tenker parallelt enn at de søker hver sine
veier. Og strømmen av nye ord til valgkampen i 1969
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er en av grunnene til at vi setter et tidsskille om
kring 1970."24
Dette er et godt eksempel på at partisystemet ble påvirket av de
nye ideologiske strømninga, og ikke sto som produsenter av dem.
Og de ville ikke ha latt seg påvirke, dersom det ikke var iallfall
delvis et massegrunnlag for de nye tankene. Imidlertid skal heller
ikke massegrunnlagets størrelse overdrives. Frihetsideologi og
samfunnskritiske holdninger har jo ikke slått gjennom overalt i
det norske samfunnet og der disse holdningene har bredt seg, har
det skjedd med ulik hastighet. Disse forhold er svært viktige, for
de har gitt opphav til konflikter mellom og innen sosiale klasser
og ikke minst i arbeiderklassen. Frihetsideologien er også i seg
sjøl tvetydig, den har en konflikt mellom en upolitisk egoisme og
en versjon som knytter frigjøringa til politisk endring av sam
funnsforholdene, innebygd i seg. Delvis konflikten til tradisjonalistisk kultur og sosiale grupper, delvis konflikten innen frihets
ideologien sjøl, gir opphavet til ulike politisk holdninger og ulik
velgeratferd.
Mye tyder på at vi kan dele arbeiderklassen inn i tre grupper i
forhold til det som er sagt: en gruppe av tradisjonalistiske arbei
dere som fortsatt er preget av gamle underdanighetsholdninger.
En gruppe som legger stor vekt på personlig frihet og materiell
uavhengighet, men hvor disse holdningene kombineres med en
konformistisk godkjennelse av det bestående samfunnssystemet. De
tilpasser seg det kapitalistiske arbeidsmarkedet på individuell
basis, de er villige til å kjempe for sine interesser, men opplever
seg i liten grad som del av en klasse. En tredje gruppe som også
legger vekt på personlig frihet, men som kombinerer dette med
en kritisk holdning til samfunnssystemet.25 Dette er en gruppe
som identifiserer seg mer med sin klasse, enn med samfunnet som
helhet. Mellom de to sistnevnte gruppene vil det pågå en viktig
ideologisk strid, mens den førstnevnte gruppa vil bli redusert i
betydning. Ser vi på de høyere funksjonærgruppene vil vi se at
den konformistiske holdninga er sterkere utbredt enn i arbeider
klassen. Dette kommer av en ulik arbeidsmarkedssituasjon. Blant
høyere funksjonærer er mulighetene for individuell karriere reelt
til stede. Dette fører til en privatisert holdning i forhold til de
mulighetene arbeidsmarkedet byr på. I neste omgang fører så
dette til at individene i større grad tilegner seg normer som er
funksjonelle i forhold til konkurransesamfunnet: slik som person
lig initiativ, ytelse, sjølstendighet, o.s.v. Det er ting som tyder på
at en slik individuell arbeidsmarkedssituasjon etterhvert også blir
situasjonen til deler av arbeiderklassen og at høyredreiningene
også har sammenheng med slike endringer.
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Hedonisme, arbeidsetikk og politisk moralisering

Hovedtendensen er imidlertid helt klart at frihetsideologien fører
til at arbeiderklassen legger mer vekt på hedonistisk nytelse, enn
på ytelse og arbeidsetikk. Det gjelder også de moderne høyre
orienterte arbeiderne, men ikke de tradisjonalistiske. Dette betyr
at selve frihetsideologien som sådan ikke samsvarer med kapita
lismens behov. Derimot er yappe-idealet helt i samsvar med
kapitalismen. Dette er jo et slags ideal som fremhever verdien av
dynamisk aktivitet, hardt arbeid, individuell viljestyrke. Nøysomheten dyrkes, Fred Olsens egensmurte matpakke med brunost blir
en mediabegivenhet. Yappeideologien er en offerideologi. Frihets
ideologien gir tvert imot vanlige folk mulighet til å nyte livet så
langt det rekker. Politikere og moralister har forlengst oppdaget
det farlige i disse tendensene.
Det er betegnende at i det historiske øyeblikk arbeiderklassen
kaster av seg en arbeidsetikk som i hovedsak besto i å ha re
spekt, ikke overfor arbeidet, men over arbeidsherrene, da begyn
ner ideologiske representanter for de høyere klasser å skrike om
moralsk forfall, "verdioppløsning" o.s.v. De herskende og privili
gerte har som kjent sjøl lenge praktisert hedonisme og individuell
livsutfoldelse. Når disse holdningene sprer seg til de lavere
klassene, begynner selve det kapitalistiske samfunnssystemet å
vakle. Kapitalismen ser ikke ut til å tåle at også underklassene
tilegner seg og praktiserer kapitalismens innerste prinsipp: den
individuelle egoismen. Yappeidealet er en fiksjon som ikke kan
skjule overklassenes reelle hedonisme på vanlige folks bekostning.
De nykonservative og verdikonservative er bekymret. Det er en
bekymring fra det etablerte samfunns ideologer om at det normsystemet som er utviklet under velferdskapitalismen ikke er
funksjonelt i forhold til kapitalismens krav om innsats og ytelse.
Svaret er at vi må tilbake til normer som understøtter kapita
lismen. Sosialismens svar er derimot at vi må avskaffe det syste
met som ikke lenger svarer til folks normer og behov.
Dessverre er det ikke bare Krf. og Høyre som har gått ut med
appeller om moral, måtehold og ytelse. Også Arbeiderpartiet er
etterhvert kommet farlig nær dette standpunktet. Jeg siterer fra
Einar Førdes tale ved siste A-landsmøte:
"Den demokratiske sosialismen er nær knyttet til
fundamentale moraloppfatninger som vi får håpe lever
i vår rørsle ... .1 dei siste åra har vi fått demon
strert kva som kan skje dersom ein gjer sjølvinteressa og egoismen til bærande prinsipp. Ein moderne
økonomi der direktørar, arbeidarar og forbrukarar
lyg, stel og fuskar dersom det er mogleg for å
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fremme einskildinteresser, vil ende i økonomisk
kaos.... Fleire og fleire er opptatt av kor viktig det
er i eit godt samfunn å halde oppe ein moralsk
standard. Eit samfunn utan ideologi, religion, patrio
tisme og lokal fellesskapskjensle har kimen i seg til
å bli eit nokså ufritt samfunn".26
Denne appellen er innholdsløs og moraliserende fordi den rettes
mot alle og enhver uten å klargjøre at det er næringslivet og de
økonomisk priviligerte som står bak den økonomiske kriminaliteten
i all hovedsak. Men den er også innholdsløs, ved at den ikke
fokuserer på konkrete endringer av samfunnssystemet som den
eneste veien i retning av en ny samfunnsmoral. Isteden havner
Førde i en allmen og meningsløs lovprisning av tradisjonelle
verdier som religion, patriotisme og lokalt fellesskap. I praksis
blir dette en appell til vanlige folk om å vende tilbake til tradi
sjonell underdanighet. Førde kommer farlig nær en nykonservativ
bekymring for moraloppløsning i arbeiderklassen. Er det noe den
moderne arbeideren ikke liker, så er det nettopp slike moralappeller som alltid rettes mot dem som i praksis viser mest
måtehold, fordi de ikke har mulighet for noe annet. Det er ett
parti som tjener på dette og det er Fremskrittspartiet. Dette
partiet er "moderne" i den forstand at det ikke moraliserer over
folks holdninger og ønsker. Carl I. Hagen stoler heller på at de
blinde markedskreftene skal disiplinere arbeiderklassen tilbake til
mer asketiske tilstander. Men det er tvilsomt om dette regne
stykket til Hagen går opp.
Jeg vil betrakte de to store lønnstakergruppene i det norske
samfunnet, arbeiderne og de nye funksjonærgruppene, som den
sosiale basis for frihet og økt demokratisering. Det er innen disse
store gruppene at friheten først og fremst blir realisert i ulike
"sjølrealiseringer" i individenes fritid. Det er i disse gruppene vi
kan se en klar tendens til at yrke betyr mindre, mens fritida blir
den helt dominerende delen av livet som oppmerksomheten rettes
mot. Her er det en klar forskjell til toppfunksjonærene og de
sjølstendig næringsdrivende. Disse står i sosiale posisjoner som
knytter dem mye sterkere til yrke og bedrift. Jobben betyr "alt".
Dette representerer en ideologisk holdning som er langt mer
funksjonell i forhold til kapitalismens behov og langt mindre
orientert mot frihetsrealisering. Graden av fritid og sjølrealisering
blir en gradmåler på hvor langt de arbeidende klassene har
unndratt seg kapitalens herredømme. De nykonservative teoriene
uttrykker en engstelse for at den kultur og de moralholdningene
som utvikles gjennom denne arbeidsfrie tida, ikke skal være
funksjonelle med kapitalismens økonomiske system.27
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III. DEN NYE ARBEIDERKLASSEN: MOBILITET, HØYRE
BØLGE OG ØKONOMISK INTERESSEKAMP

Den utviklinga av levestandard og av kultur som vi har hett, har
utjevnet forholdet mellom funksjonærene og den tradisjonelle
arbeiderklassen. Ser vi bort fra de øvre funksjonærgruppene og
andre yrkesgrupper i såkalte ledende stillinger som vi fant tilsammen utgjorde 17,5% av alle sysselsatte, så kan vi kalle det som
blir igjen det vanlige arbeidende folk. Innen denne gruppa domi
nerer arbeidere og lavere funksjonærer fullstendig. Dette kan vi
kalle den utvidede arbeiderklassen. Med familier og tilhørende
pensjonister og uføre, utgjør den utvidede arbeiderklassen i alle
fall 3/4 av den totale befolkninga.
Sosial mobilitet og høyredreining

Vi skal nå se nærmere på de politiske og kulturelle konfliktene
innen denne gruppa og særlig innen det vi her kaller den tradi
sjonelle arbeiderklassen. Det er ulike politiske holdninger mellom
arbeidere og funksjonærer, men også innen disse to gruppene. På
den annen side har levestandard og kulturell frigjøring homo
genisert forholdene blant folk flest. Graden av likhet er økt. Den
gamle politiske arbeiderkulturen oppløses i en tilsynelatende
nøytral massekultur. Konturene av og bindingae til den sosiale
gruppa blir mye svakere. Enkeltindividet trer mer frem som
enkeltindivid. Den likheten som er skapt mellom 80-90% av be
folkninga, provoserer frem mer individualisme, mer vekt på sjølrealisering, men dermed også mer fremmedgjøring og individuell
mislykkethet. Denne velferdsstatens kollektivitet som skaper
grunnlaget for en ny type individualisme, er i seg sjøl en viktig
årsak til at den politiske velgeradferd blir mer diffus og tilfeldig.
Dette vil særlig gjelde for de lavere grupper av arbeiderklassen
og især blant de unge.
Disse forholdene gir imidlertid ikke noen forklaring som er
tilstrekkelig på de politiske endringene som har funnet sted.
Andre faktorer må komme i tillegg. På den ene sida er samfunnet
vi lever i preget av homogenitet innen de store folkegruppene. På
den andre sida er det imidlertid en økende mobilitet i det samme
samfunnet. Den gamle arbeiderklassen tømmes for en god del av
sine ungdommer, som går over i funksjonæryrker. Gamle yrker
mister sin status. Nye attraktive yrker dukker opp. Denne omfor
minga skjer via utdanningssystemet. Komplekset sosial mobili
tet/utdanning står etter min mening sentralt når det gjelder å
forklare arbeiderklassens politiske splittelse. Gjennom utdanninga
nyter en del av arbeiderklassens barn et velferdsgode som en
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annen del ikke får nyte i samme grad. Dette medfører ulike
yrkesforløp. Siden også utdanninga fungerer til å påskynde de
kulturelle endringsprosessene som tidligere er beskrevet, skapes
det også ulikheter på dette området. Alt dette skaper grobunn for
motsetninger mellom den arbeiderklassen som ikke får høyere
utdanning og den delen som stiger opp i funksjonærgruppene ved
hjelp av utdanninga. Samtidig er utdanningssystemet og behovet
for å rekruttere funksjonærer til velferdsstaten, noe som arbei
derklassen har kjempet frem. På den annen side er den minskede
industriarbeiderklassen et uttrykk for at samfunnets totale produktivkraft er blitt så høy at det ikke trengs flere industri
arbeidere lenger. Denne utviklinga går det altså ikke an å "argu
mentere" mot. Nettopp derfor blir frustrasjonen desto større over
å "være igjen" i en klasse som tallmessig minker, som gjør det
minst attraktive arbeidet og som de politiske partiene bryr seg
mindre om enn før.
Disse forholdene påvirker særlig holdningene til ungdommen i
arbeiderklassen. I og med at utdanning på høyere nivå er blitt en
reell mulighet for alle, vet den enkelte ungdom at sjansen for å
forlate den sosiale posisjon man er født inn i er ganske stor.
Dette innebærer at klassetilhørighet og følelsen av en felles
skjebne med sin egen klasse, nødvendigvis må bli svak. Framtidas
mål blir viktigere enn fortidas sosiale binding. Det er det enkelte
individ som skal velge utdanning og yrkesvei. Det er ikke noe
som foregår i et fellesskap. Fellesskapet er tvert imot potensielle
konkurrenter som kan blokkere veien opp til en mer attraktiv
sosial posisjon. Tidligere var det ganske lett å forutsi at det
store flertallet av arbeiderklassens barn, også ville bli arbeidere.
Fordi mulighetene nå er blitt større, fører det også til større
individuell konkurranse og til svekket klassebevissthet. Dette er
et resultat av den økte mobiliteten.28 Dess større likheten blir
når det gjelder muligheten til å komme seg opp, dess mer vil
individuell dyktighet og viljeanstrengelse avgjøre hvem som
kommer seg opp. Og dess mindre vil klasseforhold bestemme
dette. Dette har jo også vært Arbeiderpartiets mål: at alle skulle
ha like muligheter. Nå er tross alt dette ikke realisert i virkelig
hetens verden - fortsatt betyr borgerlig klassebakgrunn mye i
kampen om de høye stillingene. Det vi imidlertid må spørre om,
er hvilke konsekvenser denne politikken til Arbeiderpartiet og
arbeiderbevegelsen egentlig vil ha. Hva blir det logiske resultatet
av denne utdanningspolitikken? Jo, at rekrutteringa ikke bare til
universiteter og høyskoler, men også til de høye stillingene i
samfunnet blir "demokratisert" på den måten at de sosiale klas
sene avgir forholdsvis like mange til disse posisjonene som de er
del av totalbefolkninga. Resultatet av dette er at de kapitalistiske
sosiale strukturen består mens mobiliteten oppover mot de høye
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stillingene skjer på et bredere grunnlag, dvs. flere konkurrerer
om stillingene. Når også de unge i de lavere klassene kaster seg
inn i denne konkurransen, betyr ikke dette bare at den sosiale
strukturen består, men at den befester seg enda mer. Økt kon
kurranse her betyr akseptering av verdinormer som sier at det er
riktig å strebe oppover til samfunnets øvre sjikt: streberiet,
karrierejaget, politisk tilpasning etc. øker blant de håpefulle
unge. Dette er et problem av en ny type for arbeiderbevegelsen.
Et problem som er et resultat av at arbeiderklassen har vunnet
frem og på visse områder stiller likt med andre klasser.
Sjøl om de aller fleste fra arbeiderklassen som tar høyere ut
danning, havner på et mellomnivå i funksjonærgruppa, så er det
liten tvil om at utdanning hittil har hatt en høyredreiende virk
ning. Høyre er også det suverent største parti blant dem med
universitets/høgskoleutdanning (49% i 1981). Sjøl blant studentene
på slutten av 60-tallet under "studentopprøret" var Høyre det
største partiet. "Opprøret" var ideologisk viktig, men ble drevet
fram av en minoritetsgruppe innen studentmassen.29
Utdanningseksplosjonen og de sosiale endringene på 60-, 70- og
80-tallet har uten tvil virket tilbake på arbeiderklassen. Men
hvordan? Jeg vil gjøre den antakelsen at de sosiale forskjellene
folk er mest opptatt av i et massesamfunn der klassegrensene er
blitt utydelige, er de forskjellene som folk har tettest inn på seg.
Er situasjonen stabil, med relativt liten mobilitet og jevn levestandardsøkning for de aller fleste, så blir forskjellene som finnes
betraktet som naturlige og "legitime". Blir situasjonen preget av
rask mobilitet og endringer i yrkesstruktur, så skapes det nye
forskjeller og også nye oppfatninger om hva som gir status. Det
gamle system av legitimeringer av sosiale ulikheter kan ikke
lenger anvendes. Fra og med 70-tallet med høy mobilitet, utdan
ningseksplosjon, nye politiske ideologier osv., bryter dette legitimitetssystemet delvis sammen i arbeiderklassen. Misnøyen med
andre sosiale grupper som dukker opp brer seg, men det er en
frustrasjon som ikke kan få utløp i konstruktive politiske pro
sjekter. Delvis fordi den samfunnsmessige mobilitetsprosessen er
en utvikling ingen politiske partier er fundamentalt mot, og delvis
også fordi arbeiderklassen av ulike grunner er splittet i forhold
til slike ting som utdanningseksplosjon (mange arbeider ønsket
sine barn inn i utdanningsinstitusjonene) og nye politiske ideo
logier. Som vist innledningsvis i denne artikkelen, var det særlig
blant de unge arbeiderne at frafallet fra Arbeiderpartiet var
markant på begynnelsen av 70-tallet, noe som bredte seg til eldre
grupper seinere.
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Hvordan oppfattet den unge (mannlige) arbeideren politikkens
verden? Hva kunne få ham til i økende grad å stemme høyre
partiene? Vi skal gjøre et forsøk på å rekonstruere; en rekon
struksjon som særlig vil ha gyldighet i perioden med størst
mobilitet, utdanningseksplosjon og politisk radikale ideologier,
altså på 70-tallet i noe større grad enn 80-tallet:
1. Arbeideren som er født etter 1945, opplever at det miljøet han
som barn/ungdom vokste opp i, splittes opp i et stort mindretall
som går gymnas og seinere tar høyere utdanning og en større del
som etterhvert havner i arbeiderklassen.
2. Arbeideren oppfatter lønn/levestandard til funksjonærene og
særlig de nye mellomlaga i offentlig sektor som urettferdig i
forhold til hans egen situasjon. Han synes at denne forskjellen er
mer urettferdig enn f.eks. forskjellen mellom egen lønn og lønna
til adm.dir. på hans arbeidsplass. (Han synes det er urett at folk
fra hans eget barndomsmiljø skal få det bedre enn han bare pga.
at de har gått lenger på skole. På den annen side kjenner han
ikke særlig godt til hva adm.dir. har ytet for å komme dit han
er).28
3. Arbeideren oppfatter det slik at han gjennom skatt etc. er med
og yter sitt til opprettholdelsen av en stor offentlig sektor. Han
tenker særlig på de økende lønnsutgiftene til de offentlig ansatte,
som f.eks. lærere, sosialarbeidere osv.
4. Arbeideren er ung og frisk. Han er kanskje gift, men har enda
ingen barn. Han har mao. liten nytte av en rekke velferdsgoder:
utdanningstilbud, helsesektorens tjenester etc. har han ikke brukt.
Han stiller ut fra egne erfaringer spørsmål ved om det er bruk
for en så stor offentlig sektor.
5. Arbeiderpartiet blir oppfattet som et parti som sterkt forsvarer
offentlig sektor på det politiske plan.
6. Arbeiderpartiet blir oppfattet som et parti hvis medlemmer,
særlig mange av de fremtredende, befinner seg i et yrke i of
fentlig sektor. Partiets medlemmer lever mao. av offentlig sektor.
7. Arbeideren har liten forståelse for de nye politiske idéene. Han
reagerer imot politisk "misjonering" fra folk utafor arbeiderklas
sen. Han er klart negativ til slike idéer som industriell nullvekst.
Han er nokså reservert til kvinnebevegelsen, som etterhvert også
får innpass i Arbeiderpartiet.
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Mesteparten av disse momentene er rimelige argumenter, en del
av dem bygger på manglende kunnskaper hos arbeideren, noe han
ikke kan anklages for. I det hele tatt vil det være relativt ra
sjonelt om han slutter å identifisere seg med Arbeiderpartiet. Det
vil ut fra hans premisser være like klart at han ikke stemmer
SV, da dette partiet er dominert av mellomlagsfok knyttet til
offentlig sektor. Sammen med et klart flertall i folket er han
dessuten for NATO - det gjør det ytterligere uaktuelt å stemme
til venstre for DNA. Kr.F, Sp og Venstre er hver på sin måte
altfor spesielle partier til at han føler noen dragning i den
retning. H og Frp. har derimot på en del viktige punkter sagt
ting som han er enig i, særlig når det gjelder offentlig sektor.
Han vil derfor prøve et av disse partiene, til tross for at han
som arbeider heller ikke kan identifisere seg med noen av dem.
Stemmen fra denne konstruerte arbeideren vil jeg oppfatte som
en proteststemme. Denne arbeideren er ikke i flertall, det vet vi.
Men argumentene hans - og det er viktig - har likevel en viss
forståelse, også blant de arbeiderne som trofast stemmer sosial
demokratisk. Det er mao. en vag misnøye til stede med Arbeider
partiet blant deres egne velgere i arbeiderklassen. Det er en
misnøye med samfunnsmessige endringsprosesser som man oppfat
ter at partiet går i spissen for. Fra slutten av 70-tallet dreier
det seg også om en misnøye som følge av den økonomiske innstramningspolitikken partiet fører. Tilsammen er denne misnøyen så
stor at Arbeiderpartiet ikke får fornyet regjeringsoppdrag i 1981.
Willoch-regjeringa og avradikaliseringa av mellomlagene demper
noen av disse konfliktpunktene utover på 80-tallet. Likevel mak
ter verken Arbeiderpartiet eller SV å styrke arbeiderbevegelsens
situasjon noe vesentlig ved valgene i -85 og -87. Ting tyder
derfor på at overgangen til høyrestandpunkter hos et mindretall
av arbeiderklassen på 70-tallet varer ved. Ting tyder også på at
den almene misnøyen blant folk flest, ikke bare med Arbeider
partiet, men med politikk overhodet, er blitt styrket på 80-tallet.
Min påstand er at etablerte sosiale grupper særlig reagerer
negativt i en situasjon hvor den gamle klasse- og legitimasjonsstrukturen blir "forstyrret" av raske sosiale endringer og nye
grupper. Dette forholdet gjelder heller ikke bare arbeiderklassen.
De gamle middelklassene i private yrker har også reagert negativt
på konkurransen fra de nye mellomlagene i offentlig sektor, som
truet deres statusposisjon, bl.a. fordi de ofte hadde høyere ut
dannelse enn de gamle funksjonærgruppene. Dette har trolig ført
til den forsterkede høyredreininga i gruppa private funksjonærer
som er registrert. På den andre sida kan det også registreres en
markant høyredreining i gruppa offentlige funksjonærer mellom77 og -81. (Jfr. Valen/Aardal s. 113). Dette hadde sammenheng
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med Arbeiderpartiets innstramningspolitikk fra høsten -77 som
rammet offentlig sektor hardere enn privat sektor og som førte
til nedgang i levestandard for offentlige funksjonærer.29 Vi fikk
en karriere- og profesjonsegoistisk holdning i disse nye mellomlagsgruppene, nettopp i en situasjon der sosial nedgang truet. Et
allment trekk synes mao. å være at en gruppe reagerer med økt
egoisme og konkurransementalitet i den situasjonen gruppas leve
standard og sosiale posisjon i forhold til andre grupper blir truet.
Det trenger ikke engang å være slik at det skjer noen levestandardsenkning.
Skjerpet økonomisk kamp - svekket klassebevissthet

De problemstillinger som her er beskrevet, truer igjen med å gi
bildet av arbeiderklassen (både i utvidet og i tradisjonell betyd
ning) en pessimistisk slagside. Dette inntrykket skapes ikke minst
fordi arbeiderklassens faktiske maktstilling ikke i særlig grad
kommer konsentrert til uttrykk gjennom en partipolitisk represen
tant på det statlige plan. Istedet uttrykkes denne maktstillingasom innledningsvis nevnt - som et allment ideologisk og sosialt
press på hele det politiske systemet. Pga. de store lønnstakergruppenes dominerende betydning som velgermasse, er de politiske
partiene nødt til å ta hensyn til dette presset. Det er kombina
sjonen av massedemokrati, høyt kunnskapsnivå i arbeiderklassen,
velferdsstatlig trygghet og fravær av ideologier (av rasistisk,
nasjonalistisk eller religiøs type) som kan splitte arbeiderklassen,
som gjør den til en maktfaktor. Kravet om økt demokratisering av
samfunnets ulike områder som har preget det norske samfunnet i
de to siste tiåra, har styrket folk flest på grunnplanet og svekket
de politiske autoritetene. Det politiske systemet arbeider ikke
lenger i et vakuum høyt hevet over folks hverdag, sjøl om noen
autoriteter nok skulle ønske seg tilbake til disse gode gamle
dager.
Det finnes en rekke indikasjoner på arbeiderklassens styrkede
stilling i denne betydning. Jeg nøyer meg her med å gå inn på
tre forhold.
For det første viser det seg uhyre vanskelig for de politiske
myndighetene å gjennomføre de innstrammingstiltak som poli
tikere, økonomer og "autoriteter" av alle slag omtrent samstemmig
mener er nødvendig. Siden oljeprisfallet i 1985 har det vært
snakket mye om innstramninger, men det er hittil ikke lykkes å
velte byrdene over på arbeiderklassen i virkelig stor målestokk.
Politikerne er rett og slett for engstelige for de reaksjoner en
slik drastisk linje vil føre til. Dermed har vi fått en situasjon
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mer preget av hjelpeløse politikere enn noensinne. Statsminister
og finansminister klager over at arbeiderklassen mangler "krise
forståelse". Folk flest kan imidlertid ikke "forstå" hvorfor de skal
stramme inn når det på toppen av samfunnet ikke skjer noen til
svarende innstramning. Høyrebølgen og deres egoistiske mentalitet
har ikke gjort arbeiderklassen mer medgjørlig, snarere mer opp
tatt av å kjempe for sine egne interesser. Rettferdighetsbetrakt
ninger som legger vekt på at lettvinte og arbeidsfrie inntekter er
illegitime og at bare arbeidsinnsats er en akseptabel kilde til
rikdom, har økende oppslutning i det norske folk. Oppslutninga
bare styrkes etterhvert som finansskandalene rulles opp i masse
media. Ikke engang Høyres økonomiske politikk våger å gå så
langt som den sosialøkonomiske "visdom" egentlig ønsker. Arne
Finborud kommenterte Høyres forslag til statsbudsjett for 1988 i
følgende ordelag:
"Høyres opplegg viser iallfall hvor vanskelig det er å
gå dramatisk til verks mot utgiftspostene på stats
budsjettet. Det viser de begrensninger politikerne
egentlig har til å vise den handlekraft som forlan
ges".30
Og dette sies om et parti som har senking av de offentlige
utgifter som en av sine merkesaker.
Det er ingen tvil om at Norges økonomi står overfor reelle
problemer. Men det ser ut til at arbeiderklassens vilje til å ofre
noe for å løse dem avhenger av at det taes noen skritt i retning
av en ny økonomisk moral. Rent konkret at det settes i verk
tiltak for å kontrollere og beskjære de aller høyeste inntektene.
At en slik økonomisk moral ikke vil være noen konsolidering av
kapitalismen, skulle si seg sjøl.
For det andre er arbeiderklassens vilje og evne til å kjempe for
sine egne interesser iallfall ikke synkende på 1980-tallet. Både de
konflikter vi har hatt og folks holdninger til konflikter peker
heller i retning av en styrket faglig økonomisk posisjon. Dette
henger delvis sammen med en økt gruppe- og profesjonsegoisme i
funksjonærsjiktene. Men det henger også sammen med en mistillit
til politikerne og også til LOs toppledelse i arbeiderklassen. Den
almene holdninga til streik som kampmiddel har f.eks. gått i favør
av streik. Det blir ansett som fullt legitimt at lønnstakere i disse
konkurranse- og egoismepregede tider, står på for sine interesser.
En spørreundersøkelse tatt opp under NAFs lock-out våren 1986 i
Bergen (en politisk sett blå by), viste et overveldende flertall
(70,4%) for at det var riktig av LO ikke å gi etter for NAFkravet om en svekket lavtlønnsordning. Sjøl blant velgerne i H og
Frp. var det 50% som mente LO gjorde rett i å stå på sitt stand
punkt!31 I desember 1987 viser en meningsmåling at Høyrevel107

gerne har større forståelse for lærernes krav enn Arbeiderpartiets
velgere.32 Dette viser at velgergrunnlaget i de to høyrepartiene,
slett ikke kan være så borgerlig som partienes politikk skulle
tilsi. Dette er jo også noe valgforskerne forlengst har påpekt.
En oversikt over konflikter fra 1950-åra til 1980-åra gir et bilde
som bekrefter at den økonomiske kampen til de vanlige lønns
takerne ikke har avtatt i intensitet.
Tabell 6. Konflikter og antall berørte. Årlige gjennomsnitt.

1950-59
1960-69
1970-79
1980-86

Konflikter
23,2
8,1
15,5
..... 1.7,1

Berørte lønnstakere
10643
3918
6590
35940

Beregnet ut fra; Historisk statistikk 1978. tab. 50, Arbeidsmarkedsstatistikk 1980.
tab. 88, Arbeidsmarkedsstatistikk 1985. tab. 99 og Statistisk Årbok 1987. tab. 190.

Denne tabellen forteller oss at 1950-åras klassesamarbeid og
stabilitet ikke var til hinder for at dette tiåret var det mest
konfliktfylte (i antall konflikter) i etterkrigstida. De politisk mer
urolige 60- og 70-åra, var en roligere periode i den faglig-økonomiske kampen. 80-tallet er i antall berørte den mest konfliktfylte
perioden. Sjøl om vi unntok året 1986 med NAFs lock-out, ville
80-tallet ha kommet på topp i antall berørte og på andreplass i
antall konflikter. 80-tallets konflikter er spredt over et stort
spekter av ulike sektorer og næringer og de berørte finnes både
i den tradisjonelle og i den nye arbeiderklassen.
1980-tallets høyrebølge og individualisme har iallfall ikke bidratt
til roligere forhold i arbeidslivet. Dette ser jeg som et uttrykk
for at de enkelte yrkesgruppene innen arbeiderklassen er sterkere
innstilt på å kjempe for sine gruppeinteresser enn tidligere. Men
dette har ikke ført til økt identitet med arbeiderklassen som
helhet. Det kan heller tolkes som at den gamle identifikasjon med
arbeiderklassen er i ferd med å oppløses33 og at tilliten til den
samlende representanten for denne arbeiderklassen, nemlig DNA
og LO-ledelsen, også er blitt svekket. Det som tidligere er sagt
om minsket respekt for autoriteter og frihetsideologiens dominans,
passer også inn i bildet av en arbeiderklasse som mer aktivt
forsvarer sine økonomiske interesser og samtidig blir mer opp
splittet på det politiske planet. Den økonomiske klassekampen
skjerpes, mens den politiske klassebevisstheten svekkes.
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For det tredje synes det klart at holdningene til tradisjonelle
kampsaker fortsatt er klart positiv i størstedelen av arbeider
klassen. En spørreundersøkelsen (gjennomført av Oddbjørn Knud
sen) fra høyrebølgens store år 1981, viste at arbeiderne (i tradi
sjonell forstand) er for økt arbeiderbestemmelse (51%), for mer
økonomisk likhet (63%), for generelle reguleringer som middel for
å oppnå økt likhet og rettferdighet (68%) og for økonomisk regu
lering av næringslivet (56%).34 På alle disse punktene var arbeid
erne mer radikale enn middelklassen (definert som mellom- og
høyere funksjonærer). Imidlertid viste det seg at støtten til
velferdsstaten, konkretisert til villighet til å yte en forholdsvis
stor del av egen inntekt til et høyt offentlig forbruk, har mindre
oppslutning i arbeiderklassen (44%) enn i middelklassen (68%).
Dette passer bra med min analyse av den unge arbeiderens situa
sjon og tyder på at mange arbeidere ser det slik at de yter mer
til velferdsstaten enn de nyter av den. Middelklassen er muligens
flinkere til å bruke velferdsstatens rettigheter. Den offentlige
middelklassen er i tillegg i stor grad sysselsatt innen velferds
statens sektorer og er dermed interessert i høyt offentlig forbruk.
Disse forskjellene kan altså ikke tolkes som annet enn at vel
ferdsstaten i seg sjøl ikke kan skape den utjevning og den inn
flytelse som arbeiderklassen er interessert i. Denne frustrasjonen
i forhold til velferdsstaten og dens funksjonærgrupper har ført en
del arbeidere over til høyrepartiene.35 Men bak disse høyretendensene er det altså tydelig at det fortsatt består en sterk
oppslutning om de mer arbeiderspesifikke målsettingene, som økt
arbeiderbestemmelse og økonomisk likhet.
Disse indikasjonene på en relativt sterk arbeiderklasse kunne lett
kompletteres av andre. Vi er i ferd med å få en arbeiderklasse
som er blitt omformet av det nye forhold mellom stat og samfunn
som har oppstått. Bølgen av individualisme, økt gruppeegoisme og
konkurransementalitet har også nådd denne klassen. Dette har
betydd en gradvis oppløsning av det stabile forholdet mellom
Arbeiderpartiet og arbeiderklassen. Dess mer Arbeiderpartiet ser
det som sin oppgave å administrere samfunnet og disiplinere
arbeiderklassens "kravmentalitet" vil dette forholdet bare gå enda
mer i oppløsning. Samfunnets opprør mot etterkrigstidas sosial
demokratiske stat begynte på de politiske ytterfløyene. Etterhvert
har det forplantet seg til store grupper i arbeiderklassen. Løsrivelsen fra sosialdemokratiet betyr at arbeiderklassen er blitt
ytterligere fremmedgjort i forhold til det politiske ssytemet.
Dermed nærmer vi oss en krise mellom en arbeiderklasse som er
blitt mobilisert til ren interessekamp på samfunnsplanet og par
tiene/staten på den andre sida. Nettopp av denne grunn er de
kommende velgerbevegelsene og partienes utvikling uhyre vanske
lig å forutsi. Imidlertid peker alt i retning av at Arbeiderpartiet
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fortsatt vil tape på denne utviklinga. Båndene mellom arbeider
klasse og Arbeiderparti som gradvis løsner betyr altså både en
identitetskrise for arbeiderklassen og for Arbeiderpartiet. Arbei
derklassen er verken død eller borgerliggjort. Tvert imot er den
en maktfaktor ingen kan komme forbi. Men den er idag en makt
faktor av negativ type. Den blokkerer mulighetene for å gjennom
føre en virkelig høyrepolitikk, både av økonomisk og kulturell art.
Aldri har det vært mulig å "kontrollere" arbeiderklassen hundre
prosent. Men idag er dette mindre mulig enn noensinne. I øye
blikket er det ikke noe parti som har noen dominerende inn
flytelse i arbeiderklassen. Arbeiderpartiet og det politiske syste
met må derfor vel så mye tilpasse seg istedenfor å tilpasse
arbeiderklassen.
IV. EN SLUTTBEMERKNING
De problemene som arbeiderbevegelsen og særlig Arbeiderpartiet
møter er først og fremst problemer som har oppstått som følge av
arbeiderbevegelsens økte innflytelse på ideologi og politikk i
Norge. Arbeiderklassens kamp har ført med seg en økt materiell
og kulturell frigjøring i forhold til kapitalismen. Dette har også
ført til en individualisering i det vanlige arbeidende folk som har
undergravd de gamle klassekulturene. Utjevning og individualisme
har kommet høyrebølgen delvis til gode, men denne undergraver
på sin side høyrebølgens borgerlige karakter. Frihetsideologien
som preger det arbeidende folk står i motstrid til ytelsesideologien som kapitalismens forsvarere propaganderer.
Fremskrittene som uten tvil har skjedd, har ikke ført til noen
politisk mobilisering i arbeiderklassen. Dette har både sammen
heng med de indre skillelinjene i arbeiderklassen og med Arbei
derpartiets og venstresidas egen politiske utvikling. Dette betyr
likevel ikke at venstresida er uten innflytelse. Dens innvirkning
på Arbeiderpartiet gjennom alle år viser det motsatte. Men ven
stresidas utvikling er bare ett moment i en omfattende ideologisk
og sosial endringsprosess i Norge. Arbeiderklassens delaktighet i
denne endringsprosessen er et annet moment. Relativt isolert fra
venstersida og minst like viktig for den kommende utviklinga.

Noter
1) Jens Haugland: Dagbok frå kongens råd. Oslo 1986 s 228 og 246ff. (Opptegnel
ser fra året 1965.)

110

2) H. Valen/B :0: A ard al: "Et valg i perspektiv. En studie av stortingsvalget i
1981". (SØS 54) Oslo/Kongsvinger 1983 s 111.
3) T. Jagland: "Arbeiderpartiet inn i et nytt hundreår". Tale på DNAs landsmøte
28.3.87. (Stensil) s 2-3.
4) Jfr. Tor Bjørklund i Adresseavisen 1.11.1986.
5) Tabellen er beregnet på grunnlag av arbeidsstyrkestatistikken hos Peter Flora
et.al.: State, economy and society in Western Europe 1815 - 1975. A data hand
book. vol. II, Frankf., Lond.,
Chicago 1987 s 571ff. og Statistisk årbok 1971
(tabell 60 og 61), 1981 (tabell 70) og 1986 (tab. 174). Floras verk er her brukt
for tallene tom. 1960. I dette verket oppgir kun at offisielle kilder er benyttet,
ikke nøyaktig hva slags kilder. Arbeidssøkende er regnet inn i arbeidsstyrken,
noe som fører til at den svake sysselsettingsøkninga i mellomkrigstida ikke
kommer fram. Et annet problem er at Statistisk sentralbyrås måte å registrere
sysselsatte på ble lagt om på begynnelsen av 70-tallet, noe som synes å ha
resultert i ulike oppgaver i de statistiske publikasjonene. For året 1970 har jeg
valgt å benytte Statistisk årbok 1971, som forøvrig samsvarer ganske bra med
Flora når det gjelder arbeidsstyrke, henholdsvis 1,483 mill. og 1,462 mill. Når det
gjelder vurderingen av denne tabellen, må det understrekes at arbeidsstyrke- og
sysselsettingsutvikling, ikke gir noe helt dekkende bilde av arbeiderklassens
utvikling i Norge. Sysselsatte er her alle som er beskjeftiget med en eller annen
form for inntektsbringende aktivitet, altså og i tellegg den vanskelige registrerbare gruppa "familiearbeidere". Ifølge Statistisk årbok 1986, tab. 177 var de
sysselsatte i Norge i 1985 inndelt slik: lønnstakere: 1.781.000,
sjølstendige:
186.000, familiearbeidere: 42.000, tilsammen 2.012.000 sysselsatte. Jeg har derfor
også beregnet den årlige gjennomsnittsveksten i industriens sysselsetting, inklu
sive registrerte arbeidssøkere, men unnntatt funksjonærer i industribedriftene.
Dermed får vi et bilde av utviklinga av den del av arbeiderklassen som er knytta
til den tradisjonelt viktigste bransjen. Den samme periodeinndéling som i tabell 2
er benyttet og dermed blir det mulig å sammenligne:
Industriarbeidersysselsetting: Årlig gjennomsnittsendring. (1000)

1900-10
U
1910-20 . 5,8
1920-30 -0,6
1930-46
3,6
1946-50
8,7

1959-60
1960-70
1970-80
1980-85

5,8
4.0
0,8
-2,0

Kilder: Flora bd II, og -85 Stat, årbok 1981, tab. 70 og 71 og 1986, tab. 176.
For åra 1980 og -85 er ikke funksjonærene i industribedriftene utskilt. Det betyr
at nedgangen i industriens arbeidersysselsetting på 70-tallet egentlig er sterkere
enn vist her. Funksjonærenes andel av den samlede industrisysselsettinga har
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vært kontinuerlig økende helt siden 30-tallet. Ifølge Anne Hilde Nagel i Norges
historie bd. 15, s. 302-303, var funksjonærandelen i industribedriftene omkring
1930 noe i overkant av 11%, mens den på begynnelsen av 70-tallet lå på nesten
22%. Det er ingen grunn til å tro at denne utviklinga har stoppet opp.
6) Jfr. Flora vol. II, s 571ff. og Statistisk årbok 1986 tabell
177. Økninga i
tallet på lønnstakere fortsatte i 1986 med den
sterkeste veksten etter krigen,
med tyngdepunkt innen privat
tjenesteyting. Ifølge Ny Tid 19.9.87 ble det i
1986 skapt omkring 60 000 nye arbeidsplasser i Norge.
7) Tallene for land arbeid erne: Flora vol. II, 571ff. Tallet for 1960 inkluderer
"familiearbeiders" unntatt ektefeller. - Det er ganske klart at situasjonen på
landsbygda spilte en sentral rolle i Arbeiderpartiets strategi på 30-tallet. Olav
Hindahl, daværende LO-formann, sa det slik i 1938: "For å hindre at landsbygdas
befolkning og de arbeidsløse kunde bli drevet over i fascismens armer, var det
nødvendig å føre en politikk som snarest mulig gav dem tryggere kår. Derfor ble
landbrukspolitikken det viktigste punkt i vår krisepolitikk. Disse befolkningsgrup
pene utgjør også en langt større del av det norske folk enn bybefolkningen i
almindelighet tenker over.... Den gruppe som nu først og fremst står for tur til å
få sine lønninger bedret, er landarbeideme.” "Fagbevegelsens samfundsmessige
stilling". Opptrykt i Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie 1/1977 s. 265-66
og 267.
8) Strengt tatt er ikke uttrykket "kjemeproletariat" dekkende for det som vises
i tabell 3. Grunnen er at funksjonærene innen industri/bygg og anlegg ikke er
utskilt. For å finne tallet på det "egentlige” arbeiderne innen disse bransjene,
måtte tallene i andre linje i tabellen reduseres med anslagsvis ca. 20% (for 70 og
80-tallet). Se forøvrig note 5.
9) Tallene hentet fra Nasjonalregnskap 1975 - 1984. Oslo 1985, tab. 57. - Det
argumenteres fra høyrehold med at det offentlige byråkratiet vokser for sterkt.
Virkeligheten ser ganske annerledes ut. Det er toppen av det privatkapitalistiske
byråkratiet som har hatt en voldsom ekspansjon i de siste åra. Mens Offentlig
administrasjon/forvaltning i perioden 1980 - 1985 økte fra 33 til 39 tusen, økte
den private yrkesgruppa Bedrifts- og organisasjonsledelse i samme periode fra 63
til 93 tusen. (Jfr. Statistisk årbok 1986, tab. 191). Det private næringsliv er
topptungt som aldri før. Noen sysselsettingsøkning lenger ned i bedriftene som
skulle tilsvare disse tallene, har jo langt ifra funnet sted. Man må derfor spørre
hva slags produktivitetsmessige argumenter som motiverer en slik ekspansjon i
antallet direktør- og disponent-titler?
10) For disse og de følgende tall se Arbeidsmarkedsstatistikk 1985. tabell 34. En
annen undersøkelse fra 1982, der et representativt utvalg besvarte spørsmålet om
de tilhørte gruppa "vanlig ansatte" eller gruppa "ledelsen” eller "arbeidsleder/for
mann", resulterte i at 72,6% definerte seg sjøl som "vanlig ansatt”, mens resten
altså mente at de hadde en lederstilling. Jfr. Bjørn Hvinden: Kolleger imellom.
"Arbeidskulturen i servicebedriften". Oslo 1986 s 12-13. Hvindens bok er forøvrig
en av de få analysene av ansattes arbeidsforhold og holdninger innafor service
sektoren. Det er en mangel ved denne artikkelen at jeg ikke har kunnet gi noen
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analyse av servicearbeiderne. Politisk sett er de lite "synlige”, men tallmessig er
de en betydelig og økende del av arbeiderklassen.
11) Hilde Bojer: "Personlig inntektsfordeling i Norge 1970-84". Tidsskrift for
samfunnsvitenskap, bd. 28, 1987 s 247-57, hevder at det i den undersøkte perio
den var stabil ulikhet både når man ser inntektstakeme under ett og husholdnin
ger og menn/kvinner hver for seg. Imidlertid har det uten tvil vært forskyvnin
ger mellom ulike yrkesgrupper når det gjelder inntektsnivå, noe som også har
fått politisk betydning. Se nedenfor, tredje hoveddel.
12) Se Å. Cappelen/A. Hellesøy: "Strukturelle endringer i norsk økonomi etter
krigen". Vardøger 11/1981 s 145 og 150.
13) Edvard Bull: Norges historie bd. 14, Oslo 1979 s 136-37.
14) Tallene for DNAs medlemsutvikling fra Knut Heidar (red.):
Norske politiske fakta. Oslo 1983. 1949-tallet er overhodet partiets medlemsrekord. Ellers har det vært to kriser i partiet når det gjelder rekruttering. De
faller sammen med almene kriser for partiet: På begynnelsen av 1920-tallet, da
medlemstallet mellom 1919 og -21 sank fra 105.000 til 46.000 og ytterligere noe
ned i forbindelse med splittelsen i 1923. Dernest under EF-kampen: medlemstallet
sank fra 158.000 i 1971 til 130.000 i 1974. I 1987 er medlemstallet, stadig inklu
sive kollektive medlemmer, i stagnasjon på 164.000. Høyre, uten kollektive med
lemmer, har 170.000. (Jfr. for de siste tallene Adresseavisen 30.4.1987).
15) Reiulf Steen: Der hjertet banker. Oslo 1986 s 85-86.
16) J. Nyhamar: Einar Gerhardsen 1945-1983. Oslo 1983 s 243.
17) J.A. Seip: Fra embedsmannstat til ettpartistat. Oslo 1963, s 41.
18) Et viktig eksempel på dette minimum av demokrati var vedtaket mot A-våpen
på norsk jord, vedtatt spontant av partiets landsmøte 1957 etter et overraskende
benkeforslag. Partiledelsen gjorde ikke annet enn å bivåne med blandede følelser.
Seinere, i sine memoarer, lot Håkon Lie Gerhardsen få gjennomgå fordi han ikke
hadde grepet inn. I en valgkampholmgang med C.J. Hambro i 1949 kunne Gerhard
sen hevde: "Vårt parti er det mest demokratisk oppbygde parti i vårt land". (Med
Einar Gerhardsen gjennom 20 år. Red. O. Solumsmoen og O. Larssen, Oslo 1967 s.
78). Dette var trolig en holdbar påstand. Ikke fordi Arbeiderpartiet var så demo
kratisk - men pga. mangel på demokrati i de andre partiene.
19) S. Rokkan: "Norway: Numerical Democracy an Corporate Pluralism". I: Politi
cal Opposition in Western Democracies, ed. Robert A. Dahl, New Haven 1966 s 95.
20. Dagbladet 13.10.1981
21) På 70- og 80-tallet skjer det en sterk økning i oppslutninga om Høyre fra de
små næringsdrivendes side, tildels også fra bønder og fiskere. Dette bekreftes av
Valen/Aardal8 undersøkelse. Todal Jensens tabell 6 (i dette Vardøger), viser at
35% av borger-/småborgerskapet i 1957 stemte DNA. I 1985 var det 14%.

113

22) Samfunnsvitenskapene og filosofien var på 60-tallet preget av analyser som la
vekt på det nære forholdet mellom stat og kapitalisme, og ikke de mulige mot
setningene mellom dem. Tesen om en moderne krisefri statsregulert kapitalisme,
administrert av teknokrater og byråkrater sto sterkt. Likeså at muligheten for
opposisjon mot dette systemet var små. Forfattere som Baran, Sweesy, Gal
braith, Marcuse og Habermas influerte venstresida i denne retning. På den "bor
gerlige" side virket f.eks. Webers byråkratiteori og Heideggers kulturpessimistiske
kritikk av teknikk og rasjonalitet i samme retning.
23) I Vest-Tyskland er det idag det konservative CDU som har vansker med å
appellere til den nye og moderne middelklassen. Dette partiet er nemlig belastet
med de mest tradisjonalistiske og konservative stammvelgere som protesterer
heftig mot enhver kulturell "modernisering" av politikken. I Norge representerer
mellompartiene denne borgerlige tradisjonalismen, ikke Høyre. Den er i det hele
tatt langt svakere og mindre autoritær i Norge enn de aller fleste andre land.
Her er det Arbeiderpartiet som har vært sterkest knyttet til en klassekultur og
som opplever dette som et problem i kampen om de nye grupper.
24. Bull: Norges historie vol. 14, s 167.
25. Min inndeling er inspirert av, men ikke helt identisk med den inndeling vi
finner hos Lars Allden: "Den markedsorienterte arbeideren". Bjørklund/Hagtvedt
(red.): Høyrebølgen. Oslo 1981 s 175-181.
26. E. Førde i sin tale om "Frihetsdebatten" på DNAs landsmøte 27.3.87. (Stensil)
s 13-14. - Når det gjelder moraliseringen over arbeiderklassen og dens holdninger
går heller ikke venstresida helt fri. Også der har det på 60- og 70-tallet dukket
opp "teorier" om arbeideren som en dum "konsumslave" i kapitalens tjeneste.
Dette er den venstristiske varianten av kritikken av arbeiderklassens hedonisme.
27. For en generell kritikk av nykonservatismen, jfr. Helmut Dubiel: Was ist
Neokonservatismus? Frankf./M. 1985.
28. Men hva vil bli situasjonen om ekspansjonen av høyere stillinger som følge
av innstramninger både i statlig og privat sektor (børsboomen har definitivt satt
punktum høsten -87) tar slutt? Da kan vi få en økende akademisk overproduksjon
og en begynnende sosial mobilitet nedover, noe som i så fall betyr nye politiske
og ideologiske endringer. Men i hvilken retning?
29. Studentopprøret var hovedsaklig lokalisert til de historisk-filosofiske og
samfunnsvitenskapelige fakultetene. Disse er i klart mindretall i den totale stu
dentmassen. Det er fag som er klart funksjonelle i forhold til næringsliv og
statsforvaltning som dominerer: tekniske fag, økonomi, jus, offentlig forvaltning
osv.
28. En interessant tysk undersøkelse om sosial ulikhet viste at 61% av de spurte
arbeiderne ikke regnet "de store inntektsforskjellene" i Vest-Tyskland for beret
tiget. Samtidig var det en større prosent, nemlig 77% av arbeiderne som ikke
regnet det som berettiget at funksjonærene tjente "noe mer" enn arbeiderne. På
den andre sida var det 66% av funksjonærene som mente dette var berettiget.
(Jfr. Karl H. Horning (ed.): "Sosiale Ungleichheit". Strukturen und Prozesse
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sosialer Schichtung. Darmstadt - Neuused 1976 8 128). Konflikten arbeidere/funk
sjonærer synes altså for arbeiderne å være mer uakseptabel enn de almene
forskjellene mellom lønnstakerinntektene og høyinntektsgruppene.
29. Stagnasjonen i levestandarden fra ca. 1977 skjulte uten tvil store forskjeller
i utviklinga mellom ulike grupper: Kvinner/offentlige ansatte trakk ned, private
funksjonærer trakk opp. Jfr. F. Hodne: The Norwegian economy 1920-1980. Lon
don 1983 8. 250. Se også Lars Mjøset: "Sosialdemokratiets økonomiske politikk i
Norge etter krigen". Vardøger 11, 1981 s 133. Undersøkelsen til Valen/Aardal
tyder på at det særlig var unge, relativt nyutdannede funksjonærer som beveget
seg i høyreretning mellom 1977 og 1981. I den samme perioden er det et klart
fall i entusiasme og aktivitet på venstresida. Trolig er det en direkte sammen
heng mellom disse to forholdene.
30. A. Finborud i Dagbladet 18.12.1987
31. Arbeiderbladet 12.4.1986
32. Dagbladet 21.12 1987.
33. På den ene sida blir overgangen mellom arbeiderklassen og de andre klassene
mer utydelig og diffus. På den andre sida får de interne hierarkier og yrkes/
bransjeforskjeller i arbeiderklassen økt betydning som kilde til konflikter. Enten
objektivt, fordi mobilitetsprosessene og kapitalens bedriftsorganisering skaper
økte indre konflikter. Eller subjektivt, fordi arbeiderne tillegger slike konflikter
større betydning i en situasjon hvor de klare skillelinjene mellom hovedklassene
kommer i bakgrunnen. Jfr. drøftingen hos Max Haller: "Sosialstruktur und Schichtungshierarchie im Wohlfahrtstaat". Zeitschift flir Soziologie Jg. 15, 1986 s 167187. Jfr. også note 29.
34. O. Knutsen: "Sosiale klasser og politiske verdier i Norge". Tidsskrift for
samfunnsforskning bd. 27, 1986 s 274.
35. På bakgrunn av denne skepsis mot velferdsstaten, er det klart at en fornyet
debatt om måten velferdsordningene fungerer på og om det gjennom velferds
statens utvikling skapes nye sosiale forskjeller, er relevant. Slik sett er denne
delen av Arbeiderpartiets frihetsdebatt noe som kan hilses velkommen. Det gjel
der imidlertid at en slik debatt om velferdsstatens svakheter, ikke blir en debatt
om nedbygging/privatisering av velferdsstaten. Jfr. i denne sammenheng min
andre artikkel i dette heftet.
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Anders Todal Jenssen
FRA ARBEIDERPARTI TIL LØNNSTAGERPARTI
Før stortingsvalget i 1981 kom Vardøger med et nummer med
tittelen "Sosialdemokratiet ved veis ende?" Omtrent samtidig kom
boka "Høyrebølgen - epokeskifte i norsk politikk?" Sammenhengen
mellom de to fenomenene, sosialdemokratiets krise og høyre
bølgen, burde være åpenbar. Erik Dalen kalte da også sitt bidrag
til boka om høyrebølgen for: "AP’s død er Høyres brød". Dalen
viser at en stor del av Høyre-framgangen besto av frafalne ar
beiderpartivelgere. I artiklene i Vardøger 11 er imidlertid denne
sammenkoplingen merkelig fraværende. Jeg tror ikke det bare
skyldes organiseringen av stoffet. Min påstand er at beskrivelsen
som legges til grunn for analysene av det norske sosialdemo
kratiets dilemmaer i Vardøger, er utilstrekkelig. Den samme
kritikken kan i noen grad rettes mot Veggelands (1981) forsøk på
å bruke Habermas’ systemmodell til å forklare DNAs krise og
høyrebølgen.
Innledningsvis vil jeg meget kort drøfte de ovenstående bidrag
ene. I denne drøftingen vil Veggelands bruk av Habermas system
modell stå sentralt. Jeg vil foreslå en annen måte å se forholdet
mellom det økonomiske systemet og de andre subsystemene i
denne modellen på.1 Med utgangspunkt i diskusjonen av denne
modellen og endring i klassestrukturen vil noen av de sentrale
problemene for DNA bli drøftet. Avslutningsvis vil både beskri
velsen av systemmodellen og DNAs dilemmaer bli prøvd mot ulike
survey-data, hovedsakelig fra det norske valgforskningsprogrammet. I denne delen videreføres diskusjonen om arbeiderklassens
svekkede klasseidentifikasjon.
En historisk beskrivelse av det norske klassekompromisset

Den norske velferdsstaten bygger på et klassekompromiss. Arbeid
erklassen yter arbeidsfred og mottar offentlig velferd og lønns
vekst. Kapitalistklassen godtar et høyt lønnsnivå og at staten
inndrar en del av merverdien til fordel for kollektivt forbruk og
får igjen arbeidsfred, kvalifisert arbeidskraft og en stabiliserende
økonomisk politikk. Klassekompromisset utvikles gradvis gjennom
sosialdemokratiets stadig sterkere involvering i statsapparatet.
Ebbing (1981) beskriver denne stadig sterkere involveringen som
en utvikling fra klassekonfrontasjon gjennom sosialdemokratiet
som statsbærende parti til et foreløpig endepunkt der staten har
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blitt "partibærende". I en periode med økonomiske krisetendenser
ut over. det en sosialdemokratisk motkonjunkturpolitikk kan
mestre, blir regjeringen fratatt sitt økonomiske ressursgrunnlag.
Den sittende regjeringen mister handlefriheten. Den blir derfor
ute av stand til å gå inn i markedet med reguleringer. Sosial
demokratiet kommer i en slik situasjon på defensiven. Det er ute
av stand til å mobilisere sin massebasis gjennom nye kostbare
reformforslag.
Denne historiske beskrivelsen er, med mindre variasjoner felles
for Przeworski (1981), Ebbing (1981) og Mjøset (1981). Som
beskrivelse av den sosialdemokratiske handlingslammelsen virker
framstillingen umiddelbart overbevisende. Sosialdemokratiet mang
ler styringsincentiver i forhold til økonomien og må fraskrive seg
muligheten til massemobilisering for populære reformer. På et
punkt svikter imidlertid argumentasjonsrekken. Den kan nok
forklare sosialdemokratiets handlingslammelse, men forklarer den
høyrebølgen? En venstrebølge ville være en like naturlig reaksjon
i store deler av opinionen, særlig i arbeiderklassen, dersom
beskrivelsen i Vardøger 11 er korrekt. Przeworski, Ebbing og
Mjøset står sammen om å beskrive høyredreiningen av sosialdemo
kratiet som en bevegelse som starter i lederskiktet i sosialdemo
kratiet. Det er ledelsens parlamentariske involvering og seinere
regjeringsansvaret som forklarer høyredreiningen. Til slutt har
staten ved regjeringen "nakketaket" på partiet, hevder Ebbing
(1981;51). En blir hele tiden gitt inntrykket av et sosialdemokra
tisk grunnplan og da særlig arbeiderklassen, som mer venstre
orientert enn partiledelsen. Dette er i tråd med den ortodokse
marxistiske tesen om arbeiderklassens objektive interesser av
sosialisme. Med et slikt utgangspunkt er det, naturlig nok, meget
vanskelig å forklare at sosialdemokratiets krise må bety en
framgang for Høyre.
Denne beskrivelsen kan ha vært dekkende for DNAs utvikling på
slutten av 1930-tallet, men den er det ikke i dag. Valen (1981;
s.235-236) viser at arbeiderpartivelgerne ved valget i 1977 i
gjennomsnitt oppfattet partiet som mer venstreorientert enn de
oppfattet seg selv. Figur 3a viser at det samme er tilfellet i
1985.2 Esping-Andersen (1985 s.197) hevder at dette også var
situasjonen på 1930-tallet.
Den feilaktige beskrivelsen av forholdet mellom sosialdemokratisk
lederskap og grunnplan og den manglende evnen til i sette høyre
bølgen i forbindelse med sosialdemokratiets problemer, er na
turligvis to sider av samme sak. Siden Przeworski, Ebbing og
Mjøset i liten grad utvikler sine historiske beskrivelser til forma
liserte modeller, er det vanskelig å gi en mer presis kritikk.
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Veggelands bidrag i debatten om sosialdemokratiets krise bruker
derimot en mer formalisert modell.
Habermas’ systemmodell som forklaring på høyrebølgen

Veggeland (1981) bruker mye av den samme argumentasjonsrekken
som de tre ovenstående, når han søker å forklare høyrebølgen
med DNAs handlingslammelse. Veggeland tar utgangspunkt i
Habermas’ (1975) systemmodell. Denne modellen er et fruktbart
utgangspunkt for en diskusjon av DNAs dilemmaer. Grunntrekkene
i modellen, slik Habermas beskriver den i kapitel 2 i "Legitimasjonsproblemer i senkapitalismen", kan kort oppsummeres i føl
gende figur:

Figur 1. Habermas systemmodell fra kapittel 2 i "Legitimasjonsproblemer i senkapitalismen".
En systemkrise forløper som serie av kriser i og mellom de tre
subsystemene i modellen. Det økonomiske systemet inneholder en
rekke indre motsetninger som forårsaker kriser i output fra det
økonomiske systemet. Det sosiokulturelle og det politiske systemet
mottar dermed mindre ressurser. Det politiske systemet mottar
også motstridende signaler om hva som er nødvendige reguler
inger. Derfor blir aktørene i det politiske systemet ute av stand
til å ta rasjonelle beslutninger i forhold til de økonomiske krise
tendensene. Dette kaller Habermas en rasjonalitetskrise, et under
skudd på rasjonelle beslutninger i det politiske styringssystemet,
som det økonomiske systemet har blitt stadig mer avhengig av.
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Det politiske systemet er avhengig av en sterk masselojalitet fra
det sosiokulturelle systemet. Det politiske systemets legitimitet
består først og fremst i det politiske systemets evne til å skape
økonomisk stabilitet og å tilveiebringe sosialstatlige ytelser.
Etterhvert som den økonomiske krisen og rasjonalitetskrisen
videreutvikles blir denne evnen svekket. Legitimitetskrisen kom
mer til uttrykk ved at befolkningens støtte til det politiske
systemet ("Den statsborgerlige privatismen") delvis trekkes til
bake. Samtidig svikter også det sosiokulturelle systemets output
til det økonomiske systemet ("Den familialt-erhvervsmæssige
privatisme"), i første rekke individers motivering for karriere og
massekonsum. Habermas kaller dette motivasjonskrisen. Først med
motivasjonskrisen er systemintegrasjonen i fare. Svikten i den "
statsborgerlige privatismen" og "den familialt-erhvervsmæssige
privatismen" truer systemet som helhet fordi disse motiveringene
er nødvendige for videreføring av systemet.
Motivasjonskrisen, som særlig rammer unge mennesker, vil enten
ende i anomi (normløshet), fremmedgjøring eller radikalisme
(1975:100). I seinere arbeider gjør Habermas det klart at det er
det "nye venstre" han har i tankene; subkulturelle ungdomsbeve
gelser, motstandere av byråkratisering og disiplinering, atomvåpenmotstandere og de økologiske bevegelsene (Mjøset 1983).
Overensstemmelsen med Ingleharts (1971,1977) beskrivelse av
postmaterialisme, er slående.3 Inglehart hevder at postmaterialistene skiller seg fra en tradisjonell venstreorientering, men at
de gamle venstrepartiene får støtte fra postmaterialistene, fordi
de tar opp i seg mange av postmaterialistenes saksstandpunkter.
Kritiske etterprøvinger av påstanden om at postmaterialistene
langt oftere støtter tradisjonelle venstrepartier og venstrestandpunkter enn høyrepartier og konservative standpunkter (Lafferty
1976, Savage 1985), bekrefter påstanden.
Veggeland ser sosialdemokratiets krise som en rasjonalitetskrise
etterfulgt av en legitimitetskrise. Krisetendensen har sitt opphav
innen det økonomiske systemet, men bryter ikke ut der, siden det
politiske systemet har gjort det til sitt ansvar å regulere det
økonomiske systemet. I stedet er det legitimiteten til det politiske
systemet som kommer i krise når markedsreguleringene ikke
lenger virker. Mens Habermas beskriver en motivasjonskrise i det
sosiokulturelle systemets output til det økonomiske systemet,
beskriver ikke Veggeland noen slik krise. Årsaken er åpenbar. En
motivasjonskrise, slik Habermas beskriver den, er mer en venstrekritikk enn en høyrebølge. Veggeland har selv avvist at høyrebøl
gen skyldes DNAs høyredreining, siden en slik dreining skulle
resultere i økt oppslutning om SV. Årsaken til svikten i arbeider
klassens oppslutning om DNA er i følge Veggeland at det politiske
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systemets manglende evne til å regulere økonomien har brakt hele
reguleringssystemet i miskreditt:
"Deler av arbeiderklassen velger altså i dag Høyre som
partialternativ. Ut fra en bestemt synsvinkel kan et slikt
valg forstås. Man velger det alternativet som ideologisk
klarest har et standpunkt mot statlig intervensjon i næ
ringslivet." (Veggeland 1981;s 304)
Jeg finner denne alternative forklaringen til Habermas’ motivasjonskrise, mer i overensstemmelse med virkeligheten, men likevel
mangelfull. Hovedinnvendingen er at Veggeland ikke forklarer
hvordan Høyres alternativ er ideologisk klarest som alternativ. I
utgangspunktet er høyrepolitikk bare et av flere alternativer til
sosialdemokratiets reguleringspolitikk. Kanskje kan en diskusjon
av enkelte sider av Habermas modell, gi en mer fruktbar beskriv
else. Jeg vil konsentrere denne diskusjonen om beskrivelsen av
det økonomiske systemet, det sosiokulturelle systemet og forbind
elsene mellom disse to systemene.
Det økonomiske systemet som normprodusent

I første kapittel i sin bok gir Habermas en noe annen framstilling
av systemmodellen enn den som er referert ovenfor. Blant annet
presiserer han at det innenfor hvert av de tre systemene eksist
erer normative strukturer. Innen det økonomiske systemet er det
først og fremst normer knyttet til produksjonsforholdene Haber
mas nevner. Innenfor det sosiokulturelle systemet nevner han
statussystemet og "subkulturelle livsformer". Han setter også disse
normative strukturene i forbindelse med hverandre, gjennom å
peke på at det økonomiske systemet er "præpolitiske determinan
ter for det normative system" i det sosiokulturelle systemet.
Denne siden i modellen følges i merkelig liten grad opp i krisebeskrivelsen.
Mitt hovedsynspunkt er at det økonomiske systemet må oppfattes
som en effektiv normprodusent som eksporterer sine normsett til
de andre subsystemene. Dette fører med seg at det økonomiske
systemets rettferdighet kan være sterkere legitimert i opinionen
enn det politiske systemets rettferdighet. Lane (1986)4 finner at:
"The defense of capitalism in America is rooted in a preferance for the market’s justice of earned deserts over the
justices of equality and need associated with the polity"
(1986 s. 383).
Lane viser hvordan det økonomiske systemet legitimerer seg selv
i første rekke gjennom å fornekte at det kan stilles rettferdighetskrav til det:
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"It is the genius of the market to stimulate wants without
at the same time stimulating a sense of deserving more
than one gets" (1986 s. 384).
Det økonomiske systemet skaper en belønningsstruktur ut fra sin
indre logikk. Dette hierarkiet av belønninger er en "præpolitisk
determinant" for hierarkiet av sosial status innenfor det sosiokulturelle systemet. Imidlertid skaper ikke det økonomiske syste
met bare belønningsulikhet, det skaper også individuell variasjon
i selvaktelse. Della Fave (1980) og Stolte (1983) viser at de lavest
i belønningshierarkiet også har den laveste selvaktelsen. De
bebreider seg selv for sin lave belønning og godtar belønningsforskjellene med resignasjon. Dette eksempelet illustrerer at de
normene som skapes i det økonomiske systemet har sterkt gjen
nomslag i det sosiokulturelle systemet, og at psykologiske meka
nismer støtter opp om en del av disse normene. Normstrukturene
i det økonomiske systemet er i konflikt med sentrale verdier i
sosialdemokratisk og for den del sosialistisk, politikk.
I marxistisk og mye annen teori har perspektivet gjerne vært det
motsatte; gjennom sine erfaringer på arbeidsplassen har arbeider
klassen utviklet en solidaritet. Denne solidariteten har dannet
grunnlaget for danning av politiske partier og fagforeninger.
Lysgaard (1961) beskriver arbeiderkollektivet som et defensivt
uformelt fellesskap mellom arbeiderene. Kollektivet utvikler et
eget normsystem for å forsvare seg mot de "umettelige, ensidige
og ubønnhørlige" kravene som stilles dem. Fivesdal (1983) hevder
at arbeiderkollektivet er svekket i de årene som har gått siden
Lysgaard m. fl. gjennomførte sin studie (Fra midten av 1950tallet). Han ser utjamning av statusforskjeller og sentraliseringen
av lønnsforhandlingene som årsaker til denne utviklingen. Colbjørnsen m.fl.(1987 kap.3) beskriver et skille mellom tradisjonell
og institusjonell kapitalisme. Den tradisjonelle kapitalismen kjen
netegnes ved individuell og personelig ledelse med direkte makt
utøvelse overfor de ansatte. Den institusjonelle kapitalismen
kjennetegnes av anonyme eiere som styrer sine ansatte gjennom
motivasjons- belønningssystemer, utvikling av bedriftskultur osv.
Hierarkiene blir mer fingraderte, den interne mobiliteten høyere
og utbyttingen mindre synlig. Colbjørnsen viser empirisk at de
som føler at de deltar i beslutningene, har mulighet for opprykk
og aldri har deltatt i arbeidskonflikt, i mindre grad enn andre
identifiserer seg med arbeiderklassen. Det solidaritetsutviklende i
åpne arbeidskonflikter understrekes i Bergen Transportarbeiderforenings (1982) oppsummering av transportarbeiderstreiken:
"Det er i motstand og kamp at vi oppdager at kameratskap
og solidaritet ikke er døde begreper i norsk arbeidsliv".5
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Stadig færre har erfaringer fra slike åpne arbeidskonflikter.
Svekkingen av arbeiderkollektivet betyr at de prosessene som
legitimerer det økonomiske systemet og de økonomiske forskjel
lene, styrker seg, relativt sett.
En legitimasjonskrise betyr, dersom den ovenstående tolkingen er
riktig, et sterkere gjennomslag for konservative normer skapt i
det økonomiske systemet, i det sosiokulturelle systemet. Denne
tolkningen gjør det enklere å forstå hvordan en krise for regu
leringspolitikken fører til sterkere oppslutning om ytelsesorientering, karriere og konkurranse, stikk i strid med den motivasjonskrise Habermas beskriver. Habermas kommer til motsatt konklu
sjon fordi han ser den "kommunikative rasjonaliteten" som her
sker innen avgrensede grupper av intellektuelle, som en sterk
kraft innenfor det sosiokulturelle systemet.6
Dette perspektivet kan komplettere de teoriene som har pekt på
hvordan arbeidsløshet, svekking av arbeidsløshetstrygd, oppsig
elsesvern osv. svekker arbeiderklassen og sosialdemokratiets evne
til å føre politisk kamp. Esping-Andersen (1985 s.31) peker på at
sosialdemokratiets evne til å stoppe markedskreftenes individ
ualisering av arbeiderne og å institusjonalisere solidariteten
mellom arbeiderne er av helt avgjørende for å sikre oppslutning
om sosialdemokratiet. Når sosialdemokratiet ikke har politisk
kraft til å gjennomføre reformer som institusjonaliserer solidar
iteten eller økonomiske konjunkturer fjerner grunnlaget for
velferdspolitikken og full sysselsetting, taper sosialdemokratiet
arbeidervelgere. Disse blir passive eller støtter borgerlige partier.
Sosialdemokratiet som subkultur

Som nevnt i det ovenstående, inneholder det sosiokulturelle
systemet, slik Habermas beskriver det, en del subkulturer. Haber
mas nevner kunstnere, intellektuelle og grupper av unge som
subkulturelle grupper. I denne sammenhengen er det trolig mer
fruktbart å hevde at arbeiderklassekulturen er en subkultur innen
det sosiokulturelle systemet. Innenfor det politiske systemet er
arbeiderklassekulturen manifestert gjennom Arbeiderpartiet og
Landsorganisasjonen. Parkin (1967) hevder at arbeidere stemmer
konservativt når deres tilknytning til tradisjonelle arbeidermiljøer,
slik Young og Willimott (1957) har beskrevet dem, blir svekket.
Bare i slike skjermede arbeidermiljøer kan arbeiderklassekulturen
overleve. Parkin ser et arbeiderklassemedlems svakere identifika
sjon med arbeiderklassen, eventuelt identifikasjon med middel
klassen, som et direkte uttrykk for at tilknytningen til arbeid
ermiljøene forsvinner. Bjørklund og Hagtvet (1981) forklarer
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borgerliggjøringen av arbeiderklassen og høyrebølgen i Norge med
at denne "immuniserende subkulturen" brytes ned. At arbeider. kulturen er i ferd med & forsvinne i Norge tyder resultatene fra
den såkalte "Familieundersøkelsen" (Holter m.fl. 1978) og studier
av arbeiderstrøk i Bergen (Gullestad 1985) på. Svekkingen av
arbeiderkollektivet er derfor bare én side ved individualiseringen
av arbeiderklassen.
Parkin hevder at samfunnet er dominert av institusjoner som er
fiendtlig innstilt til arbeiderklassekulturen og sosialdemokratiet.
Denne subkulturen er derfor under et konstant press. Blant de
institusjonene han legger størst vekt på er privat eiendomsrett
generelt og spesielt privat næringsdrift. Dette er normative
strukturer innen det økonomiske systemet i Habermas’ modell.
Andre konservative institusjoner som kirken og universitetetene,
hører hjemme i det sosiokulturelle systemet.
Er DNA identisk med det politiske systemet ?

Veggeland setter likhetstegn mellom det politiske systemet og AP.
Dette er han nødt til å gjøre om Habermas systemmodell uten
videre skal brukes til å forklare APs problemer på slutten av
1970-tallet. Prezeworski, Ebbing og Mjøset setter også, i større
og mindre grad det samme likhetstegnet. Dette var forståelig før
valget i 1981 etter en sosialdemokratisk parlamentarisk dominans
det meste av etterkrigstida. Etter borgerlige valgseiere i 1981 og
1985 er det lettere å se utilstrekkeligheten ved dette.
Det er (minst) to grunner til at denne forenklingen bør nyan
seres. Den første er at den gir et overdrevet inntrykk av at
sosialdemokratiet kontrollerer samfunnsutviklingen. Stortings
flertall og regjeringsmakt er langt fra nok til styre samfunns
utviklingen. Det finnes andre veier til makt enn de som går
gjennom stemmeurnene. Rokkan (1966) spissformulerte det på
denne måten: "Votes count but resources decide." Rokkans poeng
er at de borgerlige velgerne fortsatt støtter entusiastisk opp om
det politiske systemet til tross for DNAs vedvarende regjerings
makt fordi deres interesser i det politiske systemet blir ivaretatt
gjennom organisasjonskanalen.
For det andre undervurderes de andre partienes involvering. Einar
Førde har til en viss grad rett når han hevder at vi alle er
sosialdemokrater. Hverken den rene høyreregjeringen eller tre
partiregjeringen gjorde noe realpolitisk forsøk på å kutte de nære
forbindelsene mellom det økonomiske og det politiske systemet. På
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symbolpla.net heiste imidlertid Høyre fra tid til annen den økono
miske liberalismens banner.7 Også de borgerlige partiene må
derfor finne seg i å bli identifisert med reguleringspolitikken til
en viss grad. Dette gjelder naturligvis først og fremst Senterpar
tiet (Overføringer til jordbruket) og Kristelig folkeparti (Høyt
nivå på de sosialstatlige ytelsene). Derfor straffes også borgerlige
regjeringer i valg når velgerne oppfatter at de ikke mestrer den
økonomiske situasjonen. Aardal og Listhaug (1986) viser at både
sosialdemokratiske og borgerlige regjeringer mister støtte når
regjeringen blir holdt ansvarlig for økende inflasjon og arbeids
løshet.
Likevel rammer nok tendenser til legitimeringskriser AP hardere
enn Høyre. Det er minst to årsaker til dette. For det første
rammes de gruppene Ap henter storparten av sine stemmer fra,
hardest når motkojunkturpolitikken blir utilstrekkelig for å dem
me opp for de økonomiske krisetendensene. Legitimitetskrisen
burde bli sterkest i de gruppene som sterkest merker nedgangen i
de "sosialstatlige ytelsene" og fall i personlig kjøpekaft. Dernest
har AP investert langt mer i reguleringspolitikken på symbol planet enn det Høyre har gjort. Brox (1981) har vist hvordan
Høyre i visse situasjoner velger å framstille seg som tilhengere av
økonomisk liberalisme og i andre situasjoner som tilhengere av
markedsreguleringer. Når reguleringspolitikken kommer i vansker
kan Høyre støtte seg til den sterke legitimeringen det økonomiske
systemet har skapt av seg selv. Høyre kan imidlertid neppe
markere markedsliberalismen sterkt uten å tape velgere i sentrum
(Se fig. 3a for illustrasjon).
Diskredittert marked og privat eiensomdrett

Modellen til Habermas, slik den er referert i det ovenstående,
skisserer samfunnssystemet etter at staten systematiserer sine
markedsreguleringer, etter at staten ble en "blandingsadministrasjon".8 Det kan være vanskelig å tidfeste en slik overgang
nøyaktig. Politisk ble blandingsadministrasjonen muliggjort av de
økonomiske depresjonene i mellomkrigstida. Storstreiken i 1921,
jernstreiken 1923-24 og streiken i 1927 ble skjellsettende opp
levelser for arbeiderklassen. I gjennomsnitt pr. år. gikk 1.500.000
arbeidsdaget tapt i streik på 1920-tallet (Furre 1971). På grunn
av de store sosiale og økonomiske ulikhetene, den sosiale striden
og de økonomiske krisene den skapte, kom den uregulerte kapi
talismen i politisk miskreditt. Da DNA kom til regjeringsmakten i
1935 var det som en mindretallsregjering med begrenset handle
frihet. Den fullt utbygde reguleringspolitikken kom først som en
fortsettelse av gjenreisingspolitikken etter krigen. Et nøyaktig
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tidsskille med hensyn på Habermas’ modell, er det derfor vansk
elig å finne. Grovt sett kan vi sette et skille ved andre verdens
krig.
En stor del av dagens norske befolkning opplevde økonomisk krise
og klassekonfrontasjon i mellomkrigstida. For denne delen av
befolkningen er det ikke først og fremst reguleringspolitikken
som er diskredittert, det er markedskreftene. For de som ikke
opplevde mellomkrigstida vil reguleringspolitikken langt fra ha en
like selvinnlysende begrunnelse.
Ulike generasjoner har ulik erfaringsbakgrunn. De mest grunn
leggende politiske sympatiene og antipatiene grunnlegges i et
individ mens det er mellom 15 og 25 år (Ulike forfattere bruker
noe forskjellige aldersintervall). Seinere i livet vil disse politiske
sympatiene og antipatiene ligge forholdsvis fast. Nye erfaringer
vil i stor grad bli tolket i lys av de eksisterende holdningene. De
født i perioden 1905 til 1930 vil først og fremst være preget av
mellomkrigserfåringer. De født etter 1940 vil være oppvokst med
reguleringspolitikken. Gruppen født 1930-40 utgjør en mellomgrup
pe, mens de født før 1905 hadde sine viktigste sosialiseringsår før
krisene og klassemobiliseringene i mellomkrigstida.9
Min påstand er at en stor del av generasjonen født 1905 til 1930
vil se med stor overbærenhet på vansker reguleringspolitikken
kommer opp i, siden deres erfaringer fra mellomkrigstida så
grundig har diskredittert det frie markedet. Etterkrigsgenerasjonen mangler denne erfaringen. Dette gjenspeiler seg i opp
slutningen om de to hovedmotstanderene i spørsmålet om reguler
ingspolitikken. Knutsen og Lafferty (1981) finner at oppslutningen
om DNA i 1964, 1969, 1974 og 1979 var klart høyere for de født
1905 til 1940 enn de født etter 1940. Høyre viser en nesten
perfekt motsatt tendens på de samme tidspunktene. Valen og
Aardal (1983) viser at det samme var tilfelle i 1981. I alle under
søkelsene er 1940 et skarpere skille i APs oppslutning enn i
Høyres.
En foreløpig oppsummering

Gjennom å gjennomgå og peke på noen av begrensningene i
Habermas’ modell framstår en del interessante problemstillinger.
Et hovedpoeng, den nære sammenhengen mellom det politiske
systemets legitimitet og dets styringsevne, står ved lag. Fra valg
til valg er det imidlertid den sittende regjering, ikke systemet
som helhet, som må legitimere seg gjennom sin evne til å fatte
rasjonelle beslutninger. Først på lengre sikt eller som en følge av
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vedvarende krisetendenser i det økonomiske systemet, vil legitimi
teten til hele det politiske systemet bli betydelig svekket.
Det økonomiske systemet er en sentral produsent og sender av
normer. Disse normene er langt mer i overensstemmelse med en
konservativ enn en sosialdemokratisk politikk. Disse normene gjør
seg sterkt gjeldende innenfor alle de tre systemene. Sosialdemo
kratiet kan derfor betraktes som en subkultur. Denne subkulturen
står stadig svakere i befolkningen. En legitimitetskrise for regu
leringspolitikken betyr at normene med opphav i det økonomiske
systemet styrker seg, relativt sett. Legitimitetskrisen kommer i
tillegg til oppsplittingstendenser i arbeiderklassen. Selv om både
sosialdemokratiske og borgerlige regjeringer straffes av velgerne
når det blir vanskelig å ta rasjonelle beslutninger overfor de
økonomiske krisetendensene, straffes trolig sosialdemokratiet mer
enn Høyre.
Habermas’ modell beskriver samfunnssystemet slik det var i Norge
etter ca. 1945. I de generasjonene som hadde sine viktigste
sosialiseringsår i mellomkrigstida, vil markedsreguleringspolitikken
være sterkt legitimert i erfaringene med økonomisk krise, store
inntektsforskjeller og manifeste klassemotsetninger.
Sosialdemokratiet vil ha sin sterkeste oppslutning blant de født
1905 til 1930.
Arbeiderklassens tallmessige tilbakegang

Et sentralt politisk dilemma for sosialdemokratiet som ikke fanges
inn av Habermas’ modell, er endring i klassestrukturen
Arbeiderklassen har hele tiden vært sosialdemokratiets viktigste
stemmereservoar. Samtidig har det lenge vært klart at arbeider
klassen ville forbli et mindretall i befolkningen. Prezeworski
(1981) hevder at arbeiderklassen i Norge maksimalt utgjorde 34,1
prosent av befolkningen og at dette toppunktet ble nådd allerede
rundt 1900. En videre definisjon av arbeiderklassen vil nok både
sette andelen høyere og hevde at toppunktet ble nådd seinere.
Poenget er imidlertid at det tidlig ble klart at sosialdemokratiet
ikke kunne vinne et flertall i valg, om det utelukkende skulle
basere seg på arbeiderklassestemmer. AP satset i første omgang
på den fattigste delen av befolkningen i utkantene. Under parolen
"By og land, hand i hand - Hele folket i arbeid", fikk partiet en
betydelig framgang ved valget i 1933 (40 % av stemmene mot 31
% i 1930). Imidlertid er også denne delen av befolkningen i
relativ tilbakegang, ikke minst som en følge av en landbruks
politikk sosialdemokratene selv har gitt sin velsignelse til. I
dagens situasjon er det først og fremst fra middelklassen AP må
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hente nye stemmer. Esping-Andersen (1985 s.322) understreker
hvor avgjørende dette er:
"The. present era can be viewed as a historical crossroads
similar to that of the 1930s. If the peasantry then held the
key to the social democratic future, today the white-collar
strata occupy that position."
En slik tenkemåte bygger på en såkalt demografisk modell. Et
partis oppslutning er summen av partiets støtte i ulike klasser.
Partiets støtte fra en klasse er produktet av partiets oppslutning
innen en klasse og denne klassens størrelse. Det er med andre
ord to forhold som kan variere, hvor mange mennesker som
tilhører hver enkelt klasse, og hvor stor oppslutning et parti har
i den aktuelle klassen. Dersom partienes oppslutning innen de
ulike klassene er konstant, eller nær konstant, vil endringen i
klassestrukturen automatisk føre til endring i styrkeforholdet
mellom partiene. Dersom klassestrukturen holder seg forholdsvis
konstant, kan oppslutningen bare økes gjennom at en øker sin
andel av stemmene innen en klasse.
Kelley m.fl. (1985) prøver motstridende hypoteser om hvordan
sosialdemokratene i England har forholdt seg til denne problem
stillingen. Innledningsvis bekrefter de empirisk at Labour har et
problem fordi den tradisjonelle arbeiderklassen er i tilbakegang
som andel av befolkningen. Av dette kan en avlede ulike hypo
teser. Den enkleste er at sosialdemokratiet vil tape oppslutning i
takt med at arbeiderklassen reduseres. En oppfølgende hypotese
hevder at sosialdemokratiet vil endre sin politikk for å fange opp
middelklassevelgere. Det betyr at den rene klasseappellen må
kraftig nedtones. Dersom dette lykkes fullt ut vil sosialdemo
kratiet ikke tape stemmer på grunn av endringen i klassestruk
turen. De empiriske resultatene tyder på at sosialdemokratene har
endret sin appell og økt sin oppslutning i middelklassen. Imidler
tid har ikke denne endringen i politisk budskap fullstendig kom
pensert for tapet som skyldes endring i klassestrukturen. Kelley
m.fl. peker på tre mulige grunner til det. For det første vil et
parti som beveger seg inn mot det politiske sentrum lett kunne
tape stemmer til fløypartier, for det andre kan partiets medlem
mer og støttespillere sette seg mot en politisk dreining og dermed
bremse den og for det tredje er det vanskelig å vinne nye vel
gere fordi disse i stor grad allerede har etablerte partilojaliteter.
Sosialdemokratiets dilemmaer i valg, 1957 til 1985

Arbeiderpartiet opplever nå flere paradokser skapt dels av den
historiske utviklingen og dels av partiet selv. Tallmaterialet fra
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det norske valgforskningsprogrammet gjør det mulig å sannsynliggjøre at disse dilemmaene eksisterer. Tre slike tilsynelatende
selvmotsigelser står fram som helt sentrale.
For det første har sosialdemokratiet vært arkitekt for en sammenfiltring av det økonomiske og politiske systemet som har
redusert det økonomiske systemets legitimeringsbehov og økt det
politiske systemets legitimeringsbehov. Fra ulike deler av det
økonomiske systemet reises det på en og samme til ønsker om
mindre markedsregulering og selektive støttetiltak. Konfliktene
mellom deler av det økonomiske systemet flyttes på denne måten
inn i det politiske systemet. Mens økonomien oppfattes som styrt
av naturlover, oppfatter opinionen at politikken styres av menne
sker. Dersom det økonomiske systemet kommer i krise og dermed
undergraver muligheten for rasjonelle reguleringstiltak, er det
reguleringspolitikken og ikke markedsideologien som kommer i
krise. Når behovet for reguleringer er størst, vil opinionens støtte
til reguleringspolitikken være minst.
For det andre er den økonomiske utviklingen i ferd med å føre
Norge ut av den situasjonen sosialdemokratiet har sprunget ut av.
DNAs viktigste velgergruppe, arbeiderklassen, utgjør en stadig
mindre del av befolkningen. Velstandsutviklingen og økende sosial
og geografisk mobilitet er også i ferd med å bryte ned den tradi
sjonelle arbeiderklassesubkulturen. DNA har selv vært med på å
forsere denne utviklingen av det norske samfunnet. For å vinne
et parlamentarisk flertall har DNA dempet sin klasseprofil for å
vinne innpass i _ middelklassen. Denne orienteringen mot middel
klassen har forsterket oppløsningen av arbeidersubkulturen og
redusert DNAs oppslutning i arbeiderklassen.
For det tredje er de generasjonene som opplevde mellomkrigstida
og på den bakgrunn trofast har støttet reguleringspolitikken og
velferdsstaten, i ferd med å bli gamle. I stadig økende antall er
de i ferd med å bli avhengige av velferdsstatens ytelser. Deres
antall er i seg av valgtaktisk betydning for DNA. En reduksjon
av velferdsgodene vil ikke bli forstått i denne gruppen. Samtidig
trenger DNA sårt til større oppslutning blant ungdommen. Denne
gruppen er i liten grad å finne blant velferdsstatens klienter og
har heller ikke mellomkrigsgenerasjonens erfaring å bygge på.
Legitimering av det politiske systemet og reguleringspolitikken

La oss innledningsvis vurdere gehalten i et sentral premiss i den
ovenstående argumentasjonen. Flere av resonnementene bygger på
en påstand om at det politiske systemet og den sittende regjering
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må legitimere seg gjennom å framskaffe sosialstatlige ytelser og
et høyt varekonsum til befolkningen. Dersom dette er riktig, må
en kunne forvente at den sittende regjering vil prøve å øke
kjøpekraften umiddelbart før valgene, for deretter å stramme inn
på konsumet etter valg. Gjølberg (1981) har undersøkt denne på
standen for stortingsvalgene 1949 til 1977 gjennom å sammenlikne
prosentvis vekst i privat konsum og bruttoinvesteringer i boliger
med prosentvis oppslutning om regjeringen ved valgene. Resultatet
viser Gjølberg i følgende figur:10
• -

PROSENTVIS VEKST I FORHOLD TIL ARET FØR I
(PRIVAT KONSUM ♦ BRUTTOINVESTERINGER I BOLIGER)

(*k*U tl) venstre)

1949-65 A 1977:

ARBEIDERPARTIETS OPPSLUTNING

1969

:

OPPSLUTNINGER OM HOVNE ♦ KR.F. ♦ VENSTRE ♦ Sp.

1973

:

UTELATT

Figur 2. Økonomiske konjunkturer og velgeroppslutning. Etter
Gjølberg (1981:227).
Som det framgår av figuren er 1973-valget utelatt. Det skyldes de
spesielle forholdene i forbindelse med EF-striden. Valget i 1965 er
interessant fordi det førte til regjeringsskifte. Som en ser ble
ikke det private konsumet særlig økt før dette valget.11 Økono
miske analyser (SSB 1986, nr.l) viser at det private konsumet
økte ubetydelig gjennom året 1981. Fra september 1984 til sep
tember 1985 øker det private konsumet med ca. 8 %. Listhaug
(1986) peker på at regeringspartiene satset på den økonomiske
framgangen som sitt viktigste argument i valgkampen før stor
tingsvalget 1985. Også stortingsvalgene i 1981 og 1985 ser derfor
ut til å falle inn i mønsteret.
En mer kritisk test av resonnementet vil det være å vise at
reguleringspolitikken kommer i økende miskreditt når det politiske
systemet ikke lenger finner rasjonelle beslutninger som kan
avhjelpe tendensene til økonomisk krise. Dette er på ingen måte
selvsagt, en kunne også tenke seg at mange ville kreve sterkere
reguleringer og mer effektive tiltak fra det offentlige. Trolig vil
opinionsutviklingen i tabell 2 være nettoresulatet av motstridende
utviklingstendenser i opinionen.
129

For å belyse dette trenger vi både en oversikt over den økonom
iske utviklingen og en tidsserie av spørsmålet om synet på øko
nomiske reguleringer. Den følgende tabellen gir en oversikt over
noen sentrale trekk ved den økonomiske utviklingen etter 1966.
Det er lagt vekt på den siden ved den økonomiske utviklingen
befolkningen føler mest direkte.
Tabell 1. Arbeidsløshet, lønnsvekst og prisstigning mellom 1966 og
1985. Gjennomsnitt pr. år. Prosent.
1966-1969
1970-1973
1974-1977
1978-1981
1982-1984
1985

Arbeidsløshet
1.8
1.6
1.8
1.9
3.1
2.5

Lønnsvekst
8.1
11.0
16.0
7.8
8.6
8.0

Inflasjon
3.6
7.9
9.8
9.3
8.7
5.7

Kilde: Statistisk sentralbyrå: Økonomisk utsyn 1984 og 1985.

Tallene for 1985 er bare basert på dette ene året. Det kan også
være nyanseforskjeller i beregningsmåte mellom 1985 tallene og
de øvrige tallene.
Tabell 1 viser at spesielt årene 1974 til 1977 var gode år for
mange arbeidstakere. Arbeidsløsheten var lav og selv om infla
sjonen var høy, var lønnsveksten klart høyere. Situasjonen er
nesten den samme i den forutgående åtteårsperioden, men differ
ansen mellom lønnsvekst og inflasjon er noe mindre i denne peri
oden. Årene 1978 til 1981 tegner et helt annet bilde. Inflasjonen
er klart høyere enn lønnsveksten. Mot slutten av denne perioden
økte også arbeidsløsheten betydelig. (Tallet på arbeidsledige steg
jamt fra inngangen til 1980). Det høyeste nivået på arbeidsløs
heten ble nådd i 1983. Tallene fra 1985 viser at arbeidsløsheten
er på vei ned og reallønnsveksten er på vei opp.
Den følgende tabellen (tabell 2) viser svarfordelingen på tre ulike
spørsmål om reguleringspolitikken i de tre årene. Formuleringene
av spørsmålene er gitt i tabellen. Forventningen på bakgrunn av
den økonomiske utviklingen, er at motstanden mot økonomiske
reguleringer vil øke mellom 1977 og 1981 for deretter å avta noe
igjen mellom 1981 og 1985. Støtten til økonomiske reguleringer vil
være noe svakere i 1985 enn i 1977. Tabellen bekrefter påstanden
om at reguleringspolitikken sto svakere i 1981 enn både i 1977 og
i 1985. Andelen som støtter reguleringspolitikken er mindre i 1985
enn i 1977. Prosentdifferansene er imidlertid små. Selv om resul130

tåtene går i riktig retning er dette ingen sterk støtte til hypo
tesen.
Tabell 2. Holdning til det offentliges regulering av det private
næringslivet i 1977, 1981 og 1985. "Både og"-gruppen er eksklu
dert fra tabellen. Prosent.
1977 1981 1985
- Prosent "Meget" og "Ganske" mot "Forslaget
om å redusere den statlige kontrollen over
privat næringsdrift" .........................
De "Meget" og "Ganske" for forslaget........

35
41

31
50

33
46

- Prosent "Helt" og "Nokså enig" i utsagnet
"Full sysselsetting kan lettere trygges hvis
staten får mer innflytelse over bankenes og
bedriftenes virksomhet"......................
De "Helt" eller "Nokså uenig" i utsagnet ...

34
58

33
62

33
59

- Prosent "Meget" og "Ganske" for å
"Sosialisere store og viktige bedrifter"....
De "Mejret" oz "Ganske" imot forslaget......

26
52

23
58

25
58

En legger også merke til at reguleringsstandpunktet er i klart
mindretall på alle tre spørsmål på alle tre tidspunkt. Dette støtter
Habermas’ påstand om et vedvarende legitimitetsunderskudd.
Politiske generasjoner

En mulig forklaring på de små utslagene i tabell 2 er at ulike
generasjoner vurderer reguleringspolitikken ut fra ulike forut
setninger. Den generasjonen som gjennomgikk sin viktigste poli
tiske sosialisering i mellomkrigstida vil i langt mindre grad enn
etterkrigsgenerasjonen, gå fra reguleringspolitikken selv i økono
misk vanskelige tider. Gjennom å undersøke dette nærmere vil vi
også få et inntrykk av om Habermas’ modell først og fremst må
gjelde etterkrigsgenerasjonen, slik jeg har hevdet. Tabell 3 er
basert på de samme tre spørsmålene som den foregående. Påstan
den er altså at det først og fremst er i etterkrigsgenerasjonen at
reguleringspolitikken mister oppslutning i 1981. De født før 1905
og etter 1950 er utelatt.12
Tabellen bekrefter påstanden om at en langt støtte andel av
gruppen født 1936 til 1950 gikk over til et reguleringsfiendtlig
standpunkt mellom 1977 og 1981 enn av de født 1905 til 1935. En
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merker seg også at reguleringsfiendtligheten i den yngste genera
sjonen i 1985 holder seg godt over 1977-nivået. Dette kan tyde
på at reguleringsfiendtligheten i denne generasjonen vedvarer. Det
betyr i såfall at forskjellen mellom disse to generasjonene i syn
på reguleringspolitikken økte som en følge av de økonomiske
vanskene.
Tabell 3. Opinionsbalanse : Prosent reguleringsfiendtlige - prosent
reguleringsvennlige i generasjonene født 1905-1935 og 1936-1950
ved valgene i 1977, 1981 og 1985. Differansene er basert på N>728
for alle differanser.

Spørsmål:
Generasjon:
Reduksjon av statlig kontroll
1905-1985:
med privat næringsvirksomhet: 1936-1950:

Ar for undersøkelse
1977 1981 1985
7
17
9
9
26
16

Offentlig kontroll for å
trygge sysselsettingen:

1905-1935:
1936-1950:

22
33

25
42

11
39

Sosialisere store og viktige
bedrifter:

1905-1935:
1936-1950:

28
28

33
45

31
44

Resultatet bekrefter også at den modifiserte versjonen av Haber
mas’ modell er mer relevant for å forklare utviklingen blant dem
som er født 1935 til 1950 enn dem født 1905 til 1935.
Er det økonomiske systemet en viktig normsender?

Det er en meget omfattende og krevende oppgave å beskrive det
økonomiske systemet som normprodusent og normeksportør. Innen
grensene av denne artikkelen er det vanskeligere å gjøre mer enn
og illustrere poenget.
Dersom det er slik at det økonomiske systemet skaper og eks
porterer normer, må en kunne registrere en divergens mellom
normer skapt andre steder i samfunnet og normene skapt innen
det økonomiske systemet (Forutsatt at det ikke er de samme
normene som produseres). Vurdering av hvor rettferdig ulikhet er
i en konkret situasjon, vil variere med hvor nær det økonomiske
systemet denne situasjonen er. På det helt generelle planet vil
mange hevde at sterkere økonomisk utjamning er ønskelig. En del
av de samme menneskene vil imidlertid uten videre godta at
forskjell i kvalifikasjoner må føre til betydelige inntektsfor
skjeller. Den første problemstillingen står fjernt fra det økono
132

miske systemet, den andre preger belønningssystemene i det
økonomiske systemet.
I "Undersøkelsen om arbeid, velferd og likestilling"13 fra 1980 ble
det stilt en serie spørsmål om holdning til økonomisk og sosial
ulikhet. En del av disse spørsmålene er formet som en diskusjon
mellom to personer. Respondenten blir bedt om å si seg mest enig
med utsagnene til person A eller B. Det første av de tre spørs
målene som refereres her beskriver en problemstilling først og
fremst fra den generelle politiske debatten. Det andre spørsmålet
setter et utsagn om at ønsket om å få det bedre enn andre er en
nødvendig arbeidsmotivasjon opp mot et utsagn om at følelsen av
å yte sitt beste er en tilstrekkelig arbeidsmotivasjon. Det første
utsagnet er hentet fra normstrukturen innen det økonomiske
systemet, det andre utsagnet frikopler belønning fra ytelse. En
slik frikopling er typisk for en sosialistisk solidaritetstankegangen
og stammer fra det sosiokulturelle systemet og sekundært fra det
politiske systemet. Det siste spørsmålet beskriver en motsetning
om lønnsulikhet innen det økonomiske systemet.
Tabell 4. Rettferdiggjøring av økonomiske forskjeller i tre ulike
situasjoner. Fra undersøkelsen om arbeid, velferd og likestilling,
1980. (N > 850). Prosent som støtter henholdsvis A og B.
A Her i Norge er vi kommer så langt i redusere
økonomiske forskjeller som det er ønskelig å gå.......
B Forskjellene i folks økonomiske evne er fortsatt
så store at myndighetene må se det som en hoved
oppgave å minske dem......................................
A Det er ikke mulig å skape større likhet i folks
lønninger uten at det går ut over innsatsviljen
til den enkelte...........................................
B Følelsen av å yte sitt beste er viktigere for den
enkeltes arbeidsinnsats enn å tjene mer penger enn
andre........................................................
A Den som skaffer seg lang utdanning og tar på seg en
ansvarsfull jobb bør bli ekstra godt betalt for det ....
B God utdanning og en høy stilling er belønning god
nok, og forskjellene i lønn mellom yrker kan godt
reduseres betraktelig.....................................

38

62

48

52

66

32

Tabellen viser at et flertall på mer enn 60 % for økonomisk
utjamning på det første spørsmålet blir redusert til et mindretall
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på 32 % på det siste spørsmålet. Generelle egalitære holdninger
smuldrer opp når konteksten flytter fra det politiske til det
økonomiske systemet. Resultatet støtter påstanden om at det
økonomiske systemet har sin egen sterke normative struktur.
Det neste spørsmålet er naturligvis om gjennomslagskraften til
normer skapt i det økonomiske systemet øker når det økonomiske
systemets krisetendenser forplanter seg til det politiske systemet
og skaper en legitimitetskrise. Resultatene i tabell 2 og 3 kan
tolkes som støtte til dette synet. Det er imidlertid en mer direkte
operasjonalisering å undersøke om krisetendensene i det økono
miske systemet fører til sterkere gjennomslag for det økonomiske
systemets ytelsesorientering. Dersom det forholder seg slik, vil vi
forvente at det egalitære standpunktet, f.eks i det første av de
tre spørsmålene over, vil tåpe i oppslutning i tider med økono
miske problemer.
Ut fra den økonomiske utviklingen (Se tabell 1) vil vi forvente at
de egalitære normene styrker seg fram til 1977 for deretter å gå
kraftig tilbake i perioden 1977 til 1983. Etter dette styrker de
egalitære normene seg igjen.
Dessverre er ikke den tilgjengelige tidsserien av spørsmål om
holdning til økonomisk utjamning så god som ønskelig. Den om
fatter heller ikke så mange tidspunkt som ønskelig.14 Ulikheten i
formulering av spørsmålene er såpass stor, at den følgende ta
bellen må tolkes med stor forsiktighet. Spørsmålet i 1977 trekker
inn arbeidsforhold i tillegg til inntekt. Dette har trolig gitt flere
respondenter mulighet til å si seg enig i utsagnet. Formatet på
spørsmålene gjør at sammenlikbarheten er best mellom 1980 og
1981 og dernest mellom 1969 og 1977.
Tabell 5. Holdning til generell økonomisk utjamning i 1969, 1977,
1980 og 1981.

For økonomisk utjamning
Mot økonomisk utjamning
Sum:
m=j

1969
83
17
100
(14291

1977
93
7
100
risisi

1980
62
38
100
(888)

1981
50
50
100
f1345)

Til tross for problemene med sammenliknbarheten, virker det
velbegrunnet å hevde at viljen til økonomisk utjamning ble kraf
tig redusert mellom 1977 og 1981. Reduksjonen er dramatisk.
Forskjellen bare mellom 1980 og 1981 indikerer at endringen har
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skjedd raskt.15 Tabellen synes å styrke argumentasjonen om at
normer skapt i det økonomiske systemet vinner sterkere innpass i
økonomisk trange tider.
Tallmessig, kulturell og politisk tilbakegang

Middelklassen utgjør en stadig større del av befolkningen, mens
de tre andre klassene er i tilbakegang. Et parti som ved flere
påfølgende valg oppnår den samme andel av middelklassestemmene
vil med andre ord øke sin totale oppslutning, dersom det ikke
taper tilsvarende mange stemmer i andre klasser. For et parti
med ambisjoner om å vinne regjeringsflertall alene, er det nød
vendig med en betydelig oppslutning innen middelklassen,16 siden
arbeiderklassen alene utgjør et for lite stemmegrunnlag.
Tabell 6. Endring i oppslutning om DNA i ulike klasser mellom
1957 og 1985. Prosent DNA-stemmer innen hver av klassene på
hvert tidspunkt. Fra det norske valgforskningsprogrammet.
1957 1965
Borger- og
småborgerskap
Middelklasse
Arbeiderklasse
Selveiende bønder

35
40
76
28

26
35
67
12

1969

1973

1977

1981

1985

31
36
68
16

25
31
57
5

23
33
64
10

21
28
57
22

14
30
57
19

Det framgår av tabellen DNA har omlag like stor andel av middelklassevelgerene i perioden 1973 til 1983. Det betyr at DNA har
vunnet nye stemmer totalt, gjennom middelklassens vekst. Etter
1973 har DNA økt sin oppslutning blant selveiende bønder, etter
at denne gruppen nesten fullstendig vendte partiet ryggen i
forbindelse med EF-kampen. Gruppen av selveiende bønder er
imidlertid liten og i tilbakegang. Derfor betyr denne veksten
mindre for DNA i det lange løp. Esping-Andersen (1985 s.226)
hevder at DNAs problem på hele 1970-tallet var å løsrive seg fra
bindingen til sine gamle allierte i primærnæringene for å bygge
en allianse med den nye middelklassen. Tabellen viser at dette
problemet fortsatt er tilstede i 1985.
Støtten til DNA i arbeiderklassen reduseres med 19 % i den
perioden tabellen omfatter. Dette er et betydelig tap. Tabellen
viser et nettotap. Fordi DNA taper stemmer i arbeiderklassen og
arbeiderklassen er i tallmessig tilbakegang, er tapet i befolkn
ingen som helhet større enn tabellen gir inntrykk av. Alvoret av
denne utviklingen understrekes av at DNA har støtte av et fler135

tall bare innen arbeiderklassen. Et foreløpig bunnpunkt for opp
slutningen om DNA i arbeiderklassen nås i 1973. Med unntak av
perioden 1973 til 1977 går arbeideroppslutningen om DNA klart
tilbake i DNAs regjeringsperioder. Mellom 1965 og 1969 og mellom
1981 og 1985 forblir arbeiderklassestøtten til DNA uforandret. I
disse to periodene satt borgerlige regjeringer uavbrutt. Perioden
1969 til 1973 er vanskelig å vurdere på grunn av regjeringsskifter
både i 1971 og 1972. Utslagsgivende for resultatet i tabellen er
det nok at DNA satt med regjeringsmakten det siste året før
folkeavstemningen.
Utviklingen i tabellen ovenfor viser hvordan DNA har vunnet
noen stemmer gjennom middelklassens vekst og har tapt flere
stemmer gjennom redusert støtte blant arbeidervelgere og gjen
nom at arbeiderklassen utgjør en stadig mindre del av befolk
ningen. Dette har endret sammensetningen av DNAs velgermasse:
Tabell 7. Endring i sammensetning av DNAs velgermasse mellom
1957 og 1985, fra det norske valgforskningsprogrammet. Prosent.
1957 1965 1969
Borger- og
småborgerskap
7
7
4
Middelklasse
16
22
24
Arbeiderklasse
70
68
68
Selveiende bønder
7
3
4
åum
100 100
100
f6351 16791 -tiZg)
£n=)

1973

1977

7
28
63
2
100
f3391

5
4
3
26
32
35
68
61
59
1
3
3
100
100
100
16331 JiZZL 16441

1981

1985

Middelklassen utgjør en økende andel av DNAs velgermasse.
Andelen er mer enn fordoblet mellom 1957 og 1985. Den politiske
betydningen av middelklassevelgerne for DNA er imidlertid mange
doblet i den samme perioden. Kampen om middelklassevelgerne
gjør det nødvendig å ta store hensyn til denne gruppens interes
ser og politiske standpunkter. Siden opinionens inntrykk av et
politisk parti endrer seg langsomt, må partiene som slåss om
middelklassevelgerne, bruke kraftige virkemidler for å endre
opinionens inntrykk av dem. Dersom middelklassens politiske
tyngdepunkt er mer konservativt enn arbeiderklassens, må dette
bety en dreining mot det politiske sentrum av arbeiderpartiets
politikk. På grunn av den tradisjonelt sterke bindingen mellom
DNA og arbeiderklassen må partiet legge seg tydelig mot det
politiske sentrum for å overvinne den utbredte skepsisen i mid
delklassen. Figur 3b bekrefter at middelklassen gjennomsnittlig er
mer høyreorientert enn arbeiderklassen.17 Det er imidlertid grunn
til å tro at middelklassen i offentlig sektor er mer venstreorien
tert enn middelklassen i privat sektor.
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~~

DNA-velgeres plassering av DNA

---------- DNA-velgeres egenplassering
H-velgeres plassering av H.
—......... H-velgeres egenplassering

Figur 3a. Egenplassering og plassering av DNA for DNA-velgere
på venstre-høyre skalaen vist sammen med egenplassering og
plassering av Høyre for Høyre-velgere på samme skala. Tall fra
valgundersøkelsen 1985.

ARBEIDERKLASSEN

MIDDELKLASSEN

Figur 3b. Egenplassering på venstre-høyreskalaen for arbeiderog middelklassen separat.
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ARBEIDERKLASSEN
_________

MIDDELKLASSEN PRIV.SEKTOR

........

MIDDELKLASSEN OFF. SEKTOR

Figur 3c. Egenplassering på venstre-høyreskalaen for arbeider
klassen, middelklassen i privat og middelklassen i offentlig sektor
separat.
Dette inntrykket bekreftes i figur 3c. Figuren viser imidlertid at
middelklassen i offentlig sektor er svært spredt langs høyre-venstredimensjonen. Figuren skjuler imidlertid kvalitative forskjeller
i radikalismen til arbeiderklassens og middelklassen i offentlig
sektor. Knutsen (1986) finner i en sammenlikning av de politiske
verdiene i arbeiderklassen og middelklassen henholdsvis i privat
og offentlig sektor, at arbeiderklassen og middelklassen i offent
lig sektor står lengst fra hverandre på flere verdidimensjoner.
Det gjelder økonomisk vekst versus naturvern, autoritetstro
versus et deltakerideal,18 økonomiske overføringer til bøndene og
vilje til å bidra fra egen lomme til et høyt offentlig forbruk. I
tillegg er arbeiderklassen betydelig mer positiv til økonomisk
utjamning og økt medbestemmelse for de ansatte på arbeids
plassene enn middelklassen i offentlig sektor. Denne delen av
middelklassen er i sin tur mer positivt innstilt både til generelle
og økonomiske offentlige reguleringer enn arbeiderklassen. Den
politiske avstanden mellom arbeiderklassen og middelklassen i
offentlig sektor er derfor større enn figur 3c gir inntrykk av.
Figur 3b og 3c bekrefter at middelklassen, spesielt i privat sek
tor, fortsatt er politisk noen mer konservativ enn arbeiderklas
sen.19 Det betyr at DNA vanskelig kan opprettholde en sterk
appell til arbeiderklassen basert på arbeiderkulturens symboler
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samtidig med at en søker å vinne middelklassevelgere i sentrum.
Dette problemet blir ikke mindre ved de kvalitative forskjellene i
arbeiderklasseradikalismen og radikalismen blant middelklassen i
offentlig sektor. Partiene har vanskelig for å kvitte seg med
etablerte oppfatninger om dem. Dette kommer til uttrykk i figur
3a, der vi ser at både DNA- og Høyrevelgerne har en tendens til
å oppfatte seg som mer sentrumsorienterte enn de oppfatter
partiene de stemmer på. For DNA betyr dette at appellen om
solidaritet og samhold innad i arbeiderklassen og motsetningen
mellom arbeiderklassen og middelklassen må nedtones i det poli
tiske budskapet. Spørsmålet er om DNA på denne måten bidrar til
å demobilisere arbeiderklassen.
Dersom arbeiderklassekulturen er en subkultur i tilbakegang må vi
kunne registrere at identifikasjonen med arbeiderklassen20 går
mer tilbake enn arbeiderklassens andel av befolkningen går til
bake. Bjørklund og Hagtvet (1981) anfører flere hyppig nevnte
årsaker til at arbeiderklassekulturen er i tilbakegang. Med den
økende velstanden har arbeiderklassen lagt seg til en livsstil som
er mer lik middelklassens livsstil. Det økonomiske skillene er med
andre ord mindre synlige enn tidligere. Dessuten har den økonom
iske veksten gjort den politiske striden mindre bitter gjennom at
det den ene parten vinner ikke nødvendigvis må oppfattes som et
tap for den andre. En overskrider med andre ord null-sum spillets
tvangssituasjon. Landsorganisasjonen er ikke like nær politisk
knyttet til AP som tidligere. Borgerlige velgere som også er
medlemmer av LO blir ikke utsatt for den samme påvirkningen og
presset som tidligere. Viktige normsendere som massemedia og
skole, har skapt en mer homogen kultur. Folk har blitt "likere" i
Bjørklund og Hagtvets språkbruk. En kunne kanskje like godt si
at skolen og media formidler et verdigrunnlag forskjellig fra og
direkte i strid med arbeiderklassekulturen. Arbeidersolidariteten
kan oppfattes som en påtvunget solidaritet. Sosiale og økonomiske
vansker gjorde det nødvendig å holde sammen og å yte hjelp når
uhellet var ute. De velferdsstatlige støtteordningene har i stor
grad redusert nødvendigheten av en slik solidaritet.
Przeworski peker på en annen mulig årsak til at klasseidenti
fikasjonen er på retur. Når sosialdemokratiet søker å utvide
velgergrunnlaget ut over arbeiderklassen, må den tradisjonelle
konflikten mellom arbeid og kapital nedtones:
"Nedtoningen av konfliktens betydning påvirker i sin tur
arbeiderne. Når klasseidentifikasjonen blir mindre fram
tredende, mister sosialistpartiene sin unike appell til arbei
derne. Sosialdemokratiske partier er ikke lenger kvalitativt
forskjellige fra andre partier. Klasseloyaliteten preger ikke
lenger arbeidernes selvbevissthet" (1981:20).
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Martinussen (1981 og 1982) har vist at det er den bevisste arbei
derklassen som er velferdsstatens sikreste støttespillere. Robinson
og Bell (1978) har vist at klasseidentifikasjon har en sentral
betydning for om en gitt fordeling av goder oppfattes som rett
ferdig eller ikke. Mer generelt har Sniderman og Broady (1977)
funnet at når problemer oppfattes som kollektive, d.v.s. problemer
individer oppfatter at de deler med andre i samme situasjon, vil
en også lete etter årsaken til problemene utenfor seg selv. Om
individet oppfatter et problem som rent individuelt vil det også
legge skylden for problemene på seg selv. Den første måten å
oppfatte problemene på skaper politisk aktivitet, den andre måten
selvbebreidelse og redusert selvaktelse. En svekkelse av identi
fikasjonen med arbeiderklassen er derfor også en svekkelse av
sosialdemokratiets holdningsmessige grunnlag.
Przeworski og Sprague (1986 kap.3) finner empirisk støtte for at
det er en tendens til at økt oppslutning om sosialdemokratiet i
middelklassen fører til svakere støtte fra arbeidervelgere. Dette
er imidlertid ikke en kritisk test av kjernen i hypotesen; at
sosialdemokratiet gjennom sin politikk svekker klasseidentifik
asjonen i arbeiderklassen og dermed borgerliggjør arbeiderklassen
politisk.
Esping-Andersen (1985) argumenterer mot Przeworski. Gjennom
oppbygging av offentlige velferdsgoder og konjunkturdempende
tiltak oppheves null-sum spillet. Økt velferd for arbeiderklassen
behøver ikke bety redusert velferd for andre klasser. Med staten
som redskap kan derfor sosialdemokratiet gjennom politiske
vedtak legge grunnlaget for en allianse mellom arbeiderklassen og
andre grupper av lønnstakere. Det er når sosialdemokratiet ikke
har politisk styrke eller økonomiske ressurser til å holde et høyt
nivå på velferdsytelsene, at oppslutningen svikter (Korpi 1983
kap.9, Esping-Andersen 1985 kap.8). Derfor er det heller ikke slik
at sosialdemokratiet med nødvendighet må endre sitt ideologiske
budskap (Korpi 1983 s.107, Esping-Andersen 1985 s.36). Det so
sialdemokratiet ikke kan tillate seg, er en politikk som splitter
arbeiderklassen og dens mulige allierte.21
Dersom Przeworski har rett, må en forvente en jevn nedgang i
arbeiderklassens klasseidentifikasjon. Det må også være rimelig å
forvente at klasseidentifikasjonen går sterkest tilbake når sosial
demokratiet sitter med regjeringsmakten. I opposisjon kan sosial
demokratiet, gjennom å spille på symboler i arbeiderkulturen,
beholde støtten fra arbeiderklassen samtidig med at en søker å
vinne større oppslutning i middelklassen. Korpi og Esping-Ander
sen vil avvise at det eksisterer en slik sammenheng.
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Valgundersøkelsene gir oss en mulighet til å undersøke dette
nærmere:
Tabell 8. Endring i arbeiderklassens klasseidentifikasjon 195722 til
1985. Tall fra det norske valgforskningsprogrammet. Prosent.

Bevisst arbeiderkl.
Passiv arbeiderkl.
Ingen klasseident.
Passiv middelklasse
Bevisst middelklasse
Sum :
QL=)

1957 1965
75
54
20
12
11
7
7
14
100
100
-(77-S.l- 18031

1969
54
21
10
8
7
100
(782)

1973
57
16
9
6
12
100

1977
46
25
11
9
10
101

1981
37
30
10
14
9
100
(780) ■(812)

1985
34
30
15
15
6
100
(817)

(Pensjonister og trygdede er om mulig gruppert etter tidligere yrke, hjemme
værende uten tidligere yrke er om mulig, gruppert etter ektefelles yrke).

Tabellen viser at klasseidentifikasjonen i arbeiderklassen var
meget stabil i perioden 1957 til 1973. Mellom 1973 og 1985 ser vi
hvordan det skjer en reduksjon i den "bevisste" arbeiderklassen
på hele 23 %. Riktignok øker den "passive" arbeiderklassen med
14 prosent i den samme perioden, men dette oppveier ikke tapet
hverken kvantitativt eller kvalitativt. Endringen er absolutt mest
dramatisk mellom 1973 og 1981. I periodene med borgerlig regje
ring har andelen med bevisst arbeiderklasseidentifikasjon innen
arbeiderklassen ikke gått tilbake, om en regner prosentvis endring
pr. år. Andelen med bevisst arbeiderklasseidentifikasjon innen
arbeiderklassen gikk tilbake med ca. 2 % pr. år i periodene med
sosialdemokratisk regjering. Hele denne nedgangen koirimer mellom
1973 og 1981. Dette må oppfattes som en støtte til hypotesen om
at sosialdemokratiet demobiliserer arbeiderklassen. Imidlertid bør
hypotesen begrenses til å hevde at sosialdemokratiet med regje
ringsansvar demobiliserer arbeiderklassen. Nedgangen i klasseiden
tifikasjon ser ikke ut til å være knyttet direkte til den økono
miske utviklingen. Klasseidentifikasjonen går tilbake både i vekst
perioden 1973-77 og innstrammingsperioden 1977-81 (Se tabell 1).
Przeworski og Sprague (1986 s. 167-179) peker på at fagbevegelsen
kan spille en sentral rolle i å vedlikeholde klasseidentifikasjonen
når arbeiderklassens parti(er) i stadig sterkere grad prøver å
appellere til middelklassevelgere. Forutsetningen er en samlet fag
bevegelse med høy organisasjonsgrad. Dette kan være en forkla
ring på at klasseidentifikasjonen ikke går mer tilbake enn den
gjør.
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Så langt er resultatene en betinget støtte til Przeworskis hypo
tese. Foreløpig har vi sett at arbeiderklassekulturen, operasjonalisert som identifikasjon med arbeiderklassen, er i tilbakegang
(Tabell 8). Vi har imidlertid ikke undersøkt selve påstanden, at
svekket klasseidentifikasjonen er hovedårsaken til at arbeidere i
mindre grad enn tidligere stemmer på DNA.
Når vi skal gå videre med å prøve ut denne hypotesen er det
nødvendig å skille mellom:
- samvariasjon mellom klasseidentifikasjon i arbeiderklassen og
arbeiderklassens støtte til DNA på ulike tidspunkt, og
- svekket klasseidentifikasjon som årsak til at arbeidere stemmer
på andre partier enn DNA.
Samvariasjonen mellom klasseidentifikasjon i arbeiderklassen og
arbeiderstøtte til DNA vil bli svekket som en følge av at (i)
klasseidentifikasjonen i arbeiderklassen svekkes, men arbeidere
fortsetter å stemme DNA, eller (ii) at arbeidere med klasse
identifikasjon stemmer andre partier enn DNA. Kombinasjonen av
disse to prosessene vil naturligvis også svekke samvariasjonen.
Przeworski beskriver en annen prosess. Arbeidere med klasse
identifikasjon stemmer DNA. Når denne klasseidentifikasjonen
forsvinner vil arbeiderne stemme borgerlig. Dette vil ikke svekke
samvariasjonen mellom klasseidentifikasjon i arbeiderklassen og
arbeiderklassens støtte til DNA. Den sterkeste støtten til Prze
worskis hypotese vil være om en kan vise at samvariasjonen
mellom arbeiderklassens klasseidentifikasjon og DNA støtte er
omlag den samme ved alle valg og at en samtidig kan vise at de
arbeiderne som forlater DNA har klart svakere klasseidentifik
asjon enn de som forblir lojale.
Når en skal undersøke om samvariasjonen mellom klasseidentifika
sjon i arbeiderklassen og arbeiderstøtte til DNA holder seg uendret fra valg til valg kan en velge mellom to ulike analyse
nivåer, enten elektoratet som helhet, eller arbeiderklassen sepa
rat. Przeworskis hypotese beskriver en prosess innen arbeider
klassen. Den videre analysen er derfor avgrenset til endringer
innen arbeiderklassen. Det betyr at resultatene i tabell 9 ikke blir
påvirket av arbeiderklassens relative tilbakegang. La oss først
undersøke om samvariasjonen inne arbeiderklassen og arbeider
støtte til DNA holder seg forholdsvis konstant fra valg til valg,
uttrykt ved et standardisert mål for samvariasjon:
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Tabell 9. Samvariasjon mellom klasseidentifikasjon og støtte DNA
innen arbeiderklassen ved ulike valg. Pearsons korrelasjon,23
Valffår:

1957
0.31

1965
0.32

1969
0.44

1973
0.23

1977
0.30

1981
0.47

1985
0.38

Resultatet viser med tydelighet at det er en grov forenkling å
hevde at alle arbeidere med klasseidentifikasjon stemmer DNA og
at alle arbeidere uten klasseidentifikasjon stemmer på andre
partier. Tabellen viser også tydelig at samvariasjonen endrer seg
en del fra valg til valg. Det tabellen ikke forteller er om dette
skyldes at flere arbeidere uten klasseidentifikasjon stemmer DNA
eller om det først og fremst skyldes at arbeidere med klasse
identifikasjon stemmer på andre partier enn DNA. Den følgende
figuren viser dette:

Figur 4. Endring i DNA støtte i arbeiderklassen som helhet og
blant arbeidere med klasseidentifikasjon. Endring i støtte til
andre partier blant alle arbeidere og blant arbeidere med klasse
identifikasjon. Perioden 1957 til 1985. Prosent av hele arbeider
klassen.
Figuren er tegnet slik at avstanden mellom den øverste (arbeiderstøtte til DNA) og den nederste linjen (arbeiderstøtte til andre
partier) er den samme på alle tidspunkt. Avstanden representerer
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100 %. "Null-linjen" (Den vannrette linjen midt på figuren) mar
kerer skillet mellom den delen av arbeiderklassen som stemmer
DNA og den delen som stemmer på andre partier.
Figuren viser den gradvise nedgangen i arbeiderstøtte til DNA
som vi så i tabell 6. Figuren viser også den gradvise nedgangen i
klasseidentifikasjon i arbeiderklassen som vi så i tabell 8. Blant
de arbeiderne som støtter DNA er det bare et lite mindretall som
ikke identifiserer seg med arbeiderklassen. Denne gruppen (det
øverste skravert arealet) utgjør imidlertid en relativt stadig større
gruppe av de arbeiderne som støtter DNA. En stadig større del av
arbeiderne støtter ikke DNA. En del av disse (det nederste skra
verte arealet) identifiserer seg med arbeiderklassen. Fra og med
1977 har denne gruppen utgjort en stadig mindre relativ del av
den arbeiderklassen som stemmer på andre partier enn DNA.
Figuren viser hva som skaper de endringene vi ser i samvariasjon
mellom klasseidentifikasjon i arbeiderklassen og arbeiderstøtte til
DNA i tabell 9. Vekst i de skraverte arealene i figuren vil svekke
samvariasjonen i tabell 9. Motsatt vil vekst i de to hvite arealene
føre til sterke samvariasjon. Vi ser f.eks. at tilbakegangen i
samvariasjon mellom 1969 og 1973 både skyldes en relativ økning
i andelen arbeidere med klasseidentifikasjon som stemte på andre
partier og at andelen arbeidere med klasseidentifikasjon som
stemte DNA gikk relativt tilbake i forhold til arbeidere uten
klasseidentifikasjon som stemte på DNA. Den betydelige økningen
i samvariasjon mellom klasseidentifikasjon i arbeiderklassen og
arbeiderstøtte til DNA mellom 1977 og 1981 skyldes først og
fremst en økning av arbeidere uten klasseidentifikasjon som
stemte på andre partier enn DNA.24
Figuren bekrefter også resultatene i tabell 9 i forhold til Przeworskis hypotese. Det er tydelig at reduksjon i andelen arbeidere
med klasseidentifikasjon som stemmer DNA (det øverste hvite
arealet) ikke automatisk fører til økning av arbeidere uten klas
seidentifikasjon som stemmer på andre partier (Det nederste hvite
arealet). Utviklingen mellom 1977 og 1981 ser ut til å være mest
i tråd med Przeworskis hypotese. Koeffisientene viser at det er
en betydelig sammenheng mellom klasseidentifikasjon og partivalg.
Nivået på koeffisientene holder seg høyt med unntak av i 1973.
Innvendingen mot tabell 9 og figur 4 er at de ikke fanger opp
det viktigste; klasseidentifikasjonen til de arbeiderne som forlater
DNA, sammenliknet med klasseidentifikasjonen til de arbeiderne
som forblir lojale mot DNA. Tabellen og figuren gir et statisk
bilde. Vi undersøker ikke direkte klasseidentifikasjonen til arbei
derne som krysser linjen mellom DNA og andre partier. Tabell 9
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og figur 4 tar ikke hensyn til at arbeiderklassen i dag består av
helt andre individer enn den gjorde i 1957. En kan derfor ikke
utelukke at endringene vi ser i figur 4 først og fremst er forår
saket av denne utskiftingen av individer. Vi må derfor gå over på
en mer direkte test av Przeworskis hypotese; en sammenlikning
av klasseidentifikasjonen til de arbeiderne som holder fast ved
DNA og de som forlater DNA. I tabell 8 så vi at klasseidentifika
sjonen i arbeiderklassen begynte å smuldre opp i 1969. I det
følgende skal vi derfor konsentrerer oss om perioden etter 1969.
I perioden 1969 til 1973 satt DNA med regjeringsmakta i det
viktige året rett før folkeavstemningen i 1972. DNAs allianse med
sine tradisjonelle motstandere i NAF, industriforbundet osv. i EFstriden skapte sterke reaksjoner blant arbeidere med sterk klasse
identifikasjon. De arbeiderne som forlot DNA til fordel for SV i
1973 hadde i gjennomsnitt sterkere klasseidentifikasjon enn de
som forble lojale (Ikke vist i tabell 10). Også i denne perioden
gikk en del arbeidere til borgerlige partier eller i passivitet. Vi
vil forvente at disse hadde svakere klasseidentifikasjon enn de
som holdt fast ved DNA.
I perioden 1973 til 1977 holder klasseidentifikasjonen i arbei
derklassen seg stabil og DNA vinner tilbake en del arbeidere fra
SV. Disse arbeiderne hadde i gjennomsnitt noe sterkere klasse
identifikasjon enn de arbeiderne som hadde vært lojale mot DNA
i hele perioden (Ikke vist i tabell 10). Dette forklarer hvorfor
betydningen av arbeiderklassens klasseidentifikasjon for DNAstøtte øker mellom 1973 og 1977 i tabell 9. Også i denne perioden
gikk en del arbeidere som hadde stemt DNA, over til borgerlige
partier eller i passivitet. Forventningen er at denne gruppen
hadde svakere klasseidentifikasjon enn den gruppen som var lojal
mot DNA hele perioden.
Perioden 1977 til 1981 utpeker seg som spesielt interessant. DNAs
økonomiske politikk ble lagt om til en innstrammingspolitikk etter
en periode med stimulert etterspørsel. DNAs oppslutning blant
arbeidere gikk tilbake i denne perioden. Arbeiderklassens klasse
identifikasjon ble også svekket.
I årene 1981 til 1985 bedrer økonomien seg og den borgerlige
regjeringen stimulerer det private konsumet i valgåret. Klasse
identifikasjonen holder seg omlag uendret og DNAs oppslutning i
arbeiderklassen er stabil.
For å oppnå et tilstrekkelig antall individer for analyse i gruppen
av arbeidere som forlater DNA, er både de som går til borgerlige
partier og de som blir hjemmesittere innkludert i tabell 10. En
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analyse som skiller mellom disse to gruppene er gjort for per
ioden 1977 til 1981. Tendensen er den samme i begge gruppene,
men den er klart mest markert blant dem som går direkte til
borgerlige partier.
Tabell 10. Klasseidentifikasjon for arbeidere som fortsatt støtter
DNA ("Stab") og som går fra DNA til passivitet eller stemmer
borgerlig ("Pa+Bo") i fire ulike perioder.
Periode:

1969 -73
1973-77
Stab Pa+Bo Stab Pa+Bo
Bev. arb.
79 50
64 60
Pas. arb.
27 30
13 24
Pas. mid.
5
3
2
3
Bev. mid.
5
7
7 24
Sum :
101 101
101 100
(1861 (381 (3351 J301
(N =)
Cramer’s V:
0.03
0.26
Pearson’s r:
0.25*
0.02

*

1977-81
1981-85
Stab Pa+Bo Stab Pa+Bo
57 54
65 36
28 48
34 30
3 10
5
14
5
7
4
3
101 101
100 101
(37)
(2241 (591 (2861
0.26
0.13
0.04
0.21*

Statistisk signifikant på 1 %-nivået.

Alle sammenhengene er i den forventede retningen. Styrken i
sammenhengen varierer imidlertid betydelig. I de to periodene
DNA taper en betydelig andel stemmer i arbeiderklassen (1969-73
og 1977-81) er forskjellene statistisk signifikante. Som helhet
styrker resultatet påstanden om at svekket klasseidentifikasjon er
en viktig årsak til at arbeidere forlater sosialdemokratiet til
fordel for borgerlige partier eller passivitet. Svekket klasseiden
tifikasjon i arbeiderklassen kan imidlertid ikke alene forklare
tendensen til at arbeidere i stadig økende grad stemmer borgerlig.
Resultatet er igjen en betinget støtte til Przeworskis hypotese;
svekket klasseidentifikasjon er en viktig årsak til at arbeidere
forlater DNA, men det er ikke den eneste årsaken.
Perspektiver
DNAs forsøk på løse sine dilemmaer skaper nye vansker for
partiet. Gevinsten av disse anstrengelsene er foreløpig liten,
DNAs andel av middelklassevelgerne har ikke økt siden 1973.
Jakten på middelklassevelgerene skaper vansker for DNAs forhold
til deler av arbeiderklassen. Samarbeidet mellom DNA og LO går
tyngre enn før. Ledende tillitsvalgte i LO, f.eks. Liv Nilson i
NKF, kritiserer åpent middelklassedominansen i partiledelsen og
DNA-regjeringen. LO må se at Brundtland-regjeringen lytter mer
til Skaanland i Norges bank enn til LO, i spørsmålet om rente
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nivået. Verre, sett med DNA-ledelsens øyne, er nok arbeider
klassens stadig sterkere tendens til å stemme på borgerlige
partier. Svekket oppslutning i arbeiderklassen må kompenseres
gjennom økt oppslutning i middelklassen. På denne måten kommer
DNA inn i en ond sirkel: sterkere satsing på nye middelklassevelgere svekker klasseappellen og oppslutningen i arbeiderklassen.
En eventuell radikalisering av arbeiderklassen vil gjøre det enda
vanskeligere å vinne nye middelklassevelgere samtidig med at en
beholder arbeider klasse velgerne. Edgell og Duke (1986) sannsynlig
gjør at nedbyggingen av velferdsstaten i England har ført til
sterkere politisk polarisering. Arbeidsgiverne har blitt mer kon
servative, mens alle andre grupper har blitt mer radikale. Arbei
derklassen er fortsatt den mest radikale klassen, men radikalise
ringen har vært sterkest blant offentlig ansatte arbeidsledere i
ikke-manuelt arbeid. Som vi har sett er det betydelige vansker
forbundet med å bygge en allianse mellom arbeiderklassen og
middelklassen i offentlig sektor. Esping-Andersen (1985 s.264)
anbefaler det norske sosialdemokratiet å legge bort kravet om
videre inntektsutjamning for å få i stand en slik allianse. En slik
omlegging vil neppe styrke arbeiderklassens oppslutning om DNA.
Snarere vil en slik programatisk endring ytterligere svekke apellen til arbeidervelgere.
Korpi (1983 kap. 10) ser lønnstagerfond som en strategisk reform
som vil gi arbeiderklassen og hvitsnipparbeiderne økte maktres
surser i forhold til eiersiden. Esping-Andersen (1985 kap. 10)
hevder at fondene er ønskelige både fordi de styrker kapitaldan
ningen og dermed den økonomiske veksten og fordi en slik reform
forener interessene til arbeiderklassen og andre lønnstagere.
Reformen skaper en positiv-sum situasjon. Korpi og Esping-An
dersen ser fondene som reformen som vil løse mange av sosial
demokratiets problemer. Men løser fondene problemene som er
spesifikke for arbeiderklassen? Uten å gå inn i debatten om
fondene, må en kunne slå fast at fondene ikke har en slik mål
setting. Behovet for å bygge alliansen mellom arbeiderklassen og
middelklassen utdefinerer det som skiller arbeiderklassen og
middelklassen.
Det er neppe dristig å spå at Det Norske Arbeiderparti om noen
år vil drøfte navneskifter i retning av mer "klasseløse" navn på
linje med "Socialdemokratiet" (SD) og "Sozialdemokratische Partei
Deutschlands" (SPD). Det betyr ikke at sosialdemokratiet nå har
mistet de siste visjoner om det klasseløse samfunnet, de visjonene
har nok vært døde en stund. Derimot symboliserer det et ende
punkt i den prosessen som er i ferd med å gjøre arbeiderklassen
partiløs.
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Noter
1) Hovedhensikten er ikke å forsøke & "reformere” den opprinnelige modellen til
Habermas til en mer tradisjonell marxistisk systemmodell. Min egen beskrivelse av
sosialdemokratiets dilemmaer tar imidlertid utgangspunkt i Habermas’ system
beskrivelse.
2) Det kan naturligvis hevdes at DNA-velgemes vurdering av DNA som et radi
kalt parti, er feilaktig. Det er imidlertid mindre interessant i denne sammenhen
gen, siden vi her er interessert nettopp i velgernes vurdering.
3) I denne sammenhengen er det nødvendig å peke på at Ingleharts forklaring av
fenomenet postmaterialisme langt fra er forenlig med Habermas’ beskrivelse av en
motivasjonskrise. Inglehart hevder at postmaterialisme er et resultat av materiell
og sosial trygghet og stabilitet i oppvekstårene. Med økende inflasjon og arbeids
løshet reduseres antallet postmaterialister.
4) Det kan diskuteres i hvilken grad USA og Norge er sammenliknbart med
hensynet til oppslutning om markedsideologien. Mitt synspunkt er at det eksiste
rer klare forskjeller, men at dette er gradsforskjeller, d.v.s. at mekanismene som
virker er de samme.
5) Sitert etter Colbjørnsen m.fl. 1987 s.66.
6) Habermas’ teori hviler tungt på en antakelse om at en intellektuell elite
gjennom herredømmefri kommunikasjon kan utvikle en kritisk og opposisjonell
forståelse av samfunnet. Det er en rekke problemer med en slik forestilling.
Mjøset (1983 s.24) peker på at Habermas’ langt på vei ser bort fra at arbeider
klassen igjen kan bli en opposisjonell kraft dersom klassekompromisset kommer i
krise. En annen innvending er at de kritiske intellektuelles evne til verdi- og
holdningsformidling trolig er sterkt overvurdert.
7) Det burde være tilstrekkelig å minne om statsråd Astrid Gjertsens mislykkede
forsøk på å få oljeselskapene til å konkurrere på pris.
8) Hernes (1978) definerer "blandingsadministrasjon" på denne måten: "Blandingsadministrasion betegner det politisk-forvaltningsmessige styringssystem som har
vokst fram med blandingsøkonomien, og som innebærer en tiltakende sammenflet
ting av den offentlige og private sfære."
9) Denne inndelingen er ikke en generell politisk kohort-inndeling, den er kun
en grensetrekking med relevans for modellen som diskuteres.
10) Figuren er direkte kopiert fra Gjølberg (1981 s.227). Gjølbergs argument
hadde naturligvis vært enda mer overbevisende om han hadde kunnet vise endring
i regjeringenes oppslutning i den perioden konsumet ble økt.
11) Gjølberg antyder tekniske vansker med prognosene som en årsak til at
regjeringen ikke økte det private konsumet i 1965.
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12) De født før 1905 var ferdige med sin viktigste sosialiseringsperiode fgr de
hendelsene som konstituerer mellomkrigsgenerasjonen som en egen generasjon i
politisk sammenheng. De født etter 1950 ("SV-generasjonen) er utelatt fordi
støtte til reguleringspolitikken i denne generasjonen er skapt ut fra helt andre
forutsetninger enn reguleringsstøtten i mellomkrigsgenerasjonen.
13) Denne undersøkelsen ble foretatt for professor Willy Martinussen av Stati
stisk sentralbyrå i 1980. Undersøkelsen er beskrevet i : Susan Lingholm; Slutt
rapport: Undersøkelse om arbeid, velferd og likestilling. Statistisk sentralbyrå,
1980.
14) Spørsmålet i 1977 er formulert slik at det trolig er lettere å gi et egalitært
svar enn det er med de andre formuleringene som er brukt. En drøfting av de
ulike formuleringene er gitt i arbeidsnotatet: Anders Todal Jenssen "Verdi- og
holdningsmessig basis for en alternativ framtid ? Endringer i noen sentrale verdier og holdninger".
15) Denne raske endringen henger trolig også sammen med den utvikling valg
kampen fikk i 1981.
16) Slik middelklassen er operasjonalisert her utgjorde den nesten halve utvalget
i Valgundersøkelsen 1985.
17) Den egenplasseringen framkommer som svar på følgende spørsmål: "Det er
mye snakk om motsetningen mellom høyresiden og venstresiden i politikken. Her
har vi en skala som går fra 1 på venstre side - dvs. de som står helt til venstre
politisk - og til 10 på høyre side, dvs. de som står helt til høyre politisk. Hvor
vil du plassere deg selv på denne skalaen ?" Deretter blir respondentene bedt om
å plassere de politiske partiene på den samme skalaen.
18) Disse to motsetningene utgjør underdimensjonene i den såkalte materialisme postmaterialisme motsetningen.
19) Dette utsagnet holder ikke alltid. Høyre-venstredimensjonen kan splittes opp
i flere underdimensjoner. Knutsen (1985,s.96,1986) finner det nødvendig å skille
mellom på den ene siden synet på økonomisk utjamning og de ansattes innflytelse
i bedriftene (Den tradisjonelle venstre- høyremotsetningen) og på den andre siden
synet på reguleringer i økonomien, generelle offentlige reguleringer og støtte til
velferdsstaten. Skiller en mellom middelklasse i privat og offentlig sektor, finner
en at middelklassen i offentlige sektor er mer radikal enn arbeiderklassen med
hensyn til generelle offentlige reguleringer, regulering av økonomien og støtte til
velferdsordningene.
20) Respondentens klasseidentifikasjon kommer til uttrykk gjennom svar på
følgende spørsmål: "Det er så mye snakk om samfunnsklasser. Folk flest sier at
de hører til en av to klasser: Enten arbeiderklassen eller middelklassen. Tenker
du noengang på deg selv som hjemmehørende i en av disse klassene?" De som
svarer bekreftende på dette spørsmålet, blir bedt om å fortelle hvilken av det to
klassene de tilhører, og blir deretter klassifisert som "bevisst" identifikasjon med
enten arbeiderklassen eller middelklassen. De som svarer benektende på innledningsspørsmålet får følgende oppfølgingspørsmål: "Hvis du måtte velge, ville du da
si at du nærmest hørte hjemme i arbeiderklassen eller i middelklassen ?”.De som
besvarer dette spørsmålet har en "passiv" identifikasjon med enten arbeiderklas
sen eller middelklassen. De som fortsatt nekter eller er usikre har ingen klasse
identifikasjon.
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21) £n del ay debatten er nær knyttet til beskrivelsen av hva som faktisk er
arbeiderklassen, arbeiderklassens interesser og sosialdemokratisk politikk. Przeworski definerer arbeiderklassen meget snevert og dens interesser som i skarp
strid med andre klassers interesser. Esping-Andersen og Korpi hevder at motsetn
ingene mellom middelklassen og arbeiderklassen er avgrenset til noen felt og at
det ikke endrer sosialdemokratiets politikk vesentlig f.eks. å forlate fortsatt
økonomisk utjamning mellom de to klassene.
22) I valgundersøkelsen 1957 er spørsmålet stilt på en annen måte slik at det blir
umulig å skille mellom bevisst og passiv klasseidentifikasjon.
23) Pearsons korrelasjon er et standardisert mål for samvariasjon. -1.0 er en
perfekt negativ samvariasjon, 0.0 ingen samvariasjon og 1.0 perfekt positiv sam
variasjon. Alle koeffisientene gjengitt i tabellen er statistisk signifikante på 1 %nivået.
24) Dette tilfellet understreker hvorfor en økning i samvariasjon mellom klasse
identifikasjon i arbeiderklassen og arbeiderstøtte til DNA ikke uten videre kan
tolkes som et uttrykk for en sterkere oppslutning om DNA blant arbeidere med
klasseidentifikasjon.

Lars Mjøset (red.)

NORDEN DAGEN DERPÅ
De nordiske økonomisk-politiske modellene og deres
problemer på 70- og 80-tallet
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Hans Ebbing:

ER DET NORSKE ARBEIDERPARTI ET SOSIAL
DEMOKRATISK PARTI? EN KOMMENTAR TIL
ET 100 ARSJUBILEUM
DNA’S FORUTSETNINGER I DAG
Innledning: Sosialdemokrati og reformisme

Alle politiske retninger i Vest-Europa må definere seg i forhold
til sosialdemokratiet. Ikke bare er sosialdemokratiene i de fleste
europeiske land som regel de dominerende partier i landenes
arbeiderbevegelse. De representerer sammen og hver for seg en
svært sammensatt politisk bevegelse som har inneholdt alt fra
sosialistiske (i Norge til og med "revolusjonære") til klart borger
lige strømninger. Det er derfor en potensiell alliansepartner såvel
for borgerlige som for sosialistiske partier.
Denne kommentaren er gjort fra et ståsted til venstre for Det
norske arbeiderparti (DNA), også til venstre for det som måtte
være igjen av en venstrefløy i partiet. En kommentar til sosial
demokratiet er derfor indirekte en kommentar til ens eget poli
tiske ståsted. Dette desto mer ettersom DNA er den viktigste
alliansepartner i forsøkene på å få gjennomslag for en mer ven
strevridd, sosialistisk politikk, samtidig som DNA oppleves som en
hemsko i strevet for en slik politikk, når bestrebelsene for
allianser i konkrete saker mislykkes. Partiets dominerende rolle i
arbeiderbevegelsen, dets politiske hegemoni, tvinger oss til stadig
å vurdere det på nytt for å finne muligheter og åpninger for en
allianse som styrker arbeiderklassens politiske stilling. Dessuten:
sosialistene vil ikke kunne styrke sine posisjoner uten at i det
minste store deler av DNA’s velgermasse og deler av DNA selv
beveger seg politisk mot venstre.
De fleste vil være enige om at det er lite igjen av den sosia
listiske dimensjonen ved DNA. Offisielt er DNA et sosialdemo
kratisk parti. Problemstillingen kan derfor ikke lenger være om
DNA er et sosialistisk eller et sosialdemokratisk parti - men om
det i det hele tatt er et sosialdemokratisk, reformistisk parti.
Begrepene sosialdemokrati og reformisme blir ofte brukt om
hverandre. Reformisme er en politikk som rett nok har sosialisme
som det endelige mål, men innsnevrer sosialismebegrepet gjennom
en nøytralistisk statsoppfatning: For sosialdemokratiet er staten
et klassenøytralt maktapparat. Parlamentarismen er den eneste
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mulige politiske ordning under (en overgang til) sosialismen.
Reformismen er den politiske metode for å bruke dette apparatet.
Arbeiderklassens politiske selvorganisering, eller bare en politisk
venstre-radikal fagorganisasjon oppfattes derfor som en trussel
mot det reformistiske strategien og bekjempes instinktivt av det
offisielle sosialdemokrati. Arbeiderklassen er rett nok sosialdemo
kratiets viktigste sosiale basis. Ikke fagbevegelsen, men det
borgerlige statsapparatet er dets viktigste politiske instrument.
Sosialdemokratiet er derfor politisk borger av to verdener. Det
organiserer både arbeiderklassens politiske makt og avmakt.
I forlengelsen av dette mangler DNA idag nesten helt et begrep
om sosialistisk demokrati som både er et politisk og et økonomisk
demokrati, et reelt demokrati. I kraft av DNA’s historiske arv
finner vi nok rester av et økonomisk demokratibegrep og da
typisk nok innen de deler av sosialdemokratiet som har de nær
meste forbindelsene med arbeiderklassen, dvs. i skjæringspunktet
mellom parti og fagbevegelse.
Reformisme som sosialisme

Et politisk parti vil alltid ha et misforhold mellom sin ideologi og
sin praksis. Misforholdet består først og fremst i at den praksis
som føres, gis ut for å være noe annet enn det den faktisk er.
Dette gjelder særlig partier som har enn viss makt gjennom sine
posisjoner i statsapparatet.
DNA’s sosialistiske fortid har lenge nedfelt seg i partiets ideologi
uten at DNA’s politikk har brakt oss nærmere sosialismen. Dette
ideologiske etterslepet har lenge vært en nødvendighet for å
holde partiet sammen. Partiets politikk er lenge blitt omtalt som
en sosialistisk politikk - ikke for å føre medlemmene og velgerne
bak lyset, men ganske enkelt fordi partiet ikke har hatt noen
annen måte å omtale sin politikk på: begrepene ("ideologien")
kommer alltid i et etterslep i forhold til endringene i politikken.
Denne uoverensstemmelse blir til tider uttrykt med en kynisk
ironi som da en av DNA’s mest fremtredende tenkere, Torolf
Elster, i slutten av 1940-årene definerte sosialismen som "den
politikk som til enhver tid føres av Det norske arbeiderparti".
En slik ideologisk kynisme, tappet for enhver sosialistisk visjon,
kan selvsagt ikke tilfredsstille partiorganisasjonens legitime behov
for en ideologi til å tro på. Den kyniske realismen ville tvert om
ha vært en trussel mot sosialisme-forestillingens nødvendige
oppgave som ideologisk bindemiddel i organisasjonen. Medlemmene
må ha et visst minimum av visjonære forestillinger for å bevare
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troen på partiet. Partiet er på sin side avhengig av denne tro for
å holde sammen som politisk organisme.
Det måtte derfor gå ca. 40 år før den underliggende realistiske
erkjennelsen av partiets "vesen" kunne få sin ideologiske velsign
else fra partiets høyeste hold - landsmøtet. DNA’s prinsipprogram
fra 1983 har fjernet ordet "sosialisme" som uttrykk for enhver
politisk målsetting. Begrepet om en strategisk målsetting (et
sosialistisk samfunn, nye maktforhold, nye eiendomsforhold osv.)
er i det hele tatt fjernet fra partiets offisielle tenkning og
programmer og erstattet med ordet "prosess". Sosialisme er ikke
et mål, men en prosess (Det vil si: den prosess som DNA til
enhver tid står midt oppe i). Landsmøtet i 1987 tok et nytt,
befriende skritt i samme retning da det gjorde en moderat utgave
av det liberalistiske begrepet om privatisering til et stuerent
begrep i sosialdemokratiet. Nok en begrepsmessig tilpasning til
praksis.
Prosessen fram til denne avklaringen har vært lang: For når har
DNA i regjeringsposisjon noen gang vært en trussel mot den
private eiendomsrett? Har ikke denne respekt for de grunnleg
gende bestående forhold kombinert med fordums forestillinger som
sosialisme egentlig virket som en beskyttelse av disse forholdene
mot krav om nasjonaliseringer o.l. fra arbeiderklassens side?
Det ideologiske etterslepet som lenge har omspunnet DNA, har
utvilsomt skapt tilsvarende forvirring hos DNA’s motstandere på
den borgerlige fløy. Skillelinjene i politikken omtales vel så ofte
som "de sosialistiske versus de ikke-sosialistiske partier", som
mellom "de sosialistiske og de borgerlige". De småborgerlige
mellompartiene vil helst ikke høre seg omtalt som "borgerlige" og
foretrekker det nøytrale "ikke-sosialistiske". (Denne formen er
den offisielle i NRK).
Regjeringsmakten og dens ideologiske gravitasjonsfelt
Behovet for slike ideologiske oppklaringer (tilsløringer) er størst
hvor praksis ikke skaper den nødvendige klarhet. Særlig er de
nødvendige for å rettferdiggjøre problematiske allianseforhold i
den parlamentariske politikken med sikte på regjeringsmakt. Det
er f.eks. liten tvil om at Senterpartiet og Kristelig folkeparti på
hovedområder som økonomisk og helse- og sosialpolitikk står
nærmere DNA enn Høyre i det lange løp. Men DNA er et parti
som ikke har tradisjon for å dele regjeringsmakt med andre
partier. I kampen om regjeringstaburetter har Sp og Krf. mindre
å hente i allianse med DNA enn med Høyre. Høyre er på sin side
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mer avhengig av å dele regjeringsmakt med de to mellompartiene
for selv å være i regjeringsposisjon.
Kampen om regjeringsmakt får slik en egen tyngde med sitt eget
ideologiske gravitasjonsfelt. Det hindrer de stridende parter til
åpent å erkjenne alt de har felles. Den ideologiske to-delingen
må tilsvare de parlamentariske alliansebestrebelsene. Den tilsvarer
ikke den underliggende politiske realitet utenfor de parlamentar
iske sirklene. (Den politiske virkelighet er bare ikke to-delt på
denne måten).
Den enkle to-delingen av det politiske universet er tvetydig for
DNA. Å bli omtalt som "sosialistisk" kan nok tilfredsstille de
gjenværende strømninger i partiet som fortsatt forbinder noe
positivt med ordet. Men overfor det store flertall av medlemmer
og partifunksjonærer som opplever sosialisme-betegnelsen som en
belastning, skaper denne to-delingen en viss forlegenhet. Det er
dette Høyre-ideologene spiller på når de insisterer på at DNA er
et sosialistisk parti. Dessuten har Høyre sine egne ideologiske
markeringsbehov.
Intern forskyvning av ideologisk hegemoni

Med utrenskningen av sosialisme-begrepet som et retningsgivende
begrep har partiet samtidig rensket ut den siste rest av begreper
om klasseforhold, klassemotsetninger, klassekamper o.l. som
analyseskaper til å forstå det norske samfunnet med. Disse for
holdene tilhører bestemt fortiden: I prinsipprogrammet av 1983
beskrives klasseforholdene og kapitalismen (!) konsekvent i fortid.
Idag heter det "velstandssamfunnet" o.l.. Bruken av klassebegre
pene oppleves som "dogmatisk". De kan derfor heller ikke lenger
brukes i partiets selvforståelse. Naturlig nok er det krefter i
sving for å skifte navnet fra Arbeiderpartiet til Sosialdemokratiet.
Men her har nostalgien og konservatismen ennå vært for sterk.
Fortrengningen av arbeiderklassebegrepet er ikke bare uttrykk for
arbeiderklassens svekkede stilling innenfor DNA og dermed en
svekkelse av arbeiderklassens evne til å rekruttere sine egne
politiske intellektuelle til partiapparatet. De arbeiderintellektuelle,
alltid med bakgrunn i fagbevegelsen, er blitt en stadig sjeldnere
vare i DNA. Snart er det bare Torbjørn Berntsen igjen, og han er
ikke spesielt populær blant partibyråkratene. - Det betyr først og
fremst at de parti-intellektuelle i stadig større grad rekrutteres
fra det intellektuelle småborgerskap: intellektarbeidere i statsap
paratet, akademikere osv.. Parti-intellektuelle fra disse gruppene
mangler som regel erfaring fra organisatorisk arbeid i fagforenin
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ger. Dette betyr at erfaringene fra arbeiderklassens "egne" orga
nisasjoner (fagbevegelsen) vanskelig får gjennomslag i partiets
"tenkning". De parti-intellektuelle har heller ingen samfunnsteori
som på moen måte erkjenner disse erfaringenes strategiske betyd
ning når det gjelder å utforme partiets politikk og målsettinger.
En slik samfunnsteori kunne vanskelig bli noe annet enn en
marxisme, og den er man som kjent ferdig med.
Mangelen på klasse-orientering i den offisielle parti-ideologien er
selvsagt intet bevis for at partiet er blitt klasseløst eller fører en
politikk hevet over klasse- og særinteresser. Tilbøyeligheten til å
gi seg ut for å representere Menneskehetens fellesinteresser,
Folkets interesser, Samfunnets interesser, De allmene interesser
osv. er eldre enn arbeiderbevegelsen og har alltid vært represen
tert i arbeiderbevegelsen. (Jfr. Marx og Engels’s polemikk med de
"småborgerlige sosialister".) Denne tendens må nærmest betraktes
som en ideologiens naturlov.
DNA, vitenskapen og fagorganisasjonen

Sosialdemokratiets "fornuft" har i hovedsak to bærebjelker og
ingen av dem er av filosofisk art. 1. Det faktum er at partiet
som følge av sin historiske opprinnelse både representerer en viss
organisasjonskultur og samtidig må ta hensyn til sitt sosiale
opphavs interesser i større grad enn de borgerlige partier, om det
skal overleve som politisk masseparti i regjeringsposisjon eller i
dennes umiddelbare nærhet. 2. Det faktum at partiet samtidig er
et statsintegrert, til tider nærmest et statsbærende parti i et
statsapparat som i sin forvaltning av makt og ressurser er blitt
avhengig av (samfunns-) vitenskapene. Samfunnsvitenskapene er
blitt en politisk-administrativ produktivkraft, som er på sin side
er blitt avhengige av staten.
Som den politiske administrator av konfliktene og motsetningsfor
holdene i samfunnet (og innad i det mangslungne statsapparatet
selv) er staten blitt anvist på samfunnsvitenskapene. Den er deres
viktigste oppdragsgiver og bruker av deres resultater. Dermed er
samfunnsvitenskapene i stor grad også anvist på staten (^'stats
vitenskaper") når det gjelder problemområder og praktisk-politisk
etterprøving av teoriene. Staten er deres viktigste finansielle
kilde og største arbeidsgiver. Kort sagt: Staten er samfunnsviten
skapenes viktigste produksjonsforhold. Sosialdemokratiet har i
større grad enn de borgerlige alltid vært villig til å bruke sam
funnsvitenskapene i regjeringspolitikkens og statsforvaltningens
tjeneste. På dette punkt er sosialdemokratiet - i likhet med
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sosialistiske og marxistiske partier - mer rasjonalistiske enn de
borgerlige. Samfunnet skal styres ut fra kunnskap og innsikt.
Denne rasjonalistiske ethos har vært en subjektiv faktor som har
gjort den gjensidige tiltrekningen mellom samfunnsvitenskap, stat
og sosialdemokrati sterkere. Høyre, med sin liberalistiske ideologi,
kunne vanskeligere øve en slik katalysatoreffekt på frembringel
sen av samfunnsvitenskapene som politisk-administrativ produktivkraft.
Men arbeiderklassen har ikke på eget grunnlag utviklet noen
operativ "vitenskap" for å styre og forvalte det kapitalistiske
statsapparatet. Da DNA kom til regjeringsmakten i 1935 - og ikke
minst ved gjenreisningen etter 1945 - var partiet helt og fullt
anvist på de "borgerlige vitenskaper" som nå en gang forelå, først
og fremst sosialøkonomi, senere en rekke andre samfunnsviten
skaper. I praksis betydde dette at partiet ble strategisk avhengig
av de sosiale grupper som var bærere av disse vitenskapene, det
intellektuelle småborgerskap. En tilknytning til sosialdemokratiet
som regjeringsparti og ofte dominerende parti på det kommunale
plan åpnet på sin side for nye karriereveier for disse gruppene
som slik blir "de nye statsintellektuelle på norsk".
Den intellektuelle kultur som vi idag ser i DNA har i stadig
større grad utviklet seg i skjæringspunktet mellom parti, stats
apparat og statsintellektuelle. Fagbevegelsen - og DNA som
masseparti - har mindre innflytelse på denne kulturen. Til tross
for dette øver arbeiderklassen ennå innflytelse over sosialdemo
kratiet og bidrar til å gjøre dette til et mer "fornuftig" parti enn
de borgerlige: Sosialdemokratiets organisasjonskultur. Dens vik
tigste arnested er fagbevegelsen og transporteres derfra inn i den
politiske bevegelse, ofte som utgangspunkt for videre bearbeidelse
i kommunale og offentlige organer.
Dette bidraget til "fornuften" kan ikke forstås filosofisk, men som
produkt av måten arbeiderklassen har organisert sine klasse
kamper på: gjennom fagforeninger, bedriftsklubber, streiker og
forhandlinger, som politisk og kulturelle bevegelse i konflikt og
spenningsforhold - ikke som "allmenndaning i tråd med ideala frå
opplysningstida".1 Organisasjonskulturen i fagbevegelsen er nok
høyere enn f.eks. ved universitetene. Men den lave mobiliseringen
i fagbevegelsen, de løsere forbindelser mellom faglig og politisk
mobilisering og den økte rekrutteringen av "nye grupper", særlig
statsintellektuelle, til formelle og uformelle maktposisjoner i
partiapparatet, har bidradd til at disse sidene ved den sosial
demokratiske "fornuften" er blitt svekket. Det intellektuelle
småborgerskapets posisjoner i partiet er faktisk avhengig av at
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fagbevegelsen ikke politiseres så sterkt at maktforholdene innad
forskyves til "de fagliges" fordel. - Like fullt er partiapparatet
(og dermed de samme intellektuelle) avhengig av et visst minimum
av valgkampmobiliseringer og bevilgninger fra fagbevegelsen som
kan sikre partiets dets posisjon i forhold til statsmakten og
dermed dets posisjon som karrierevei for det statsintellektuelle
småborgerskap.
DNA tar makten og ansvaret. Forspillet til Høyre-bølgen

Den sosialdemokratiske politikkens økonomiske basis var den
lange vekstperioden etter den andre verdenskrig. Den var til
strekkelig til å finansiere akkumulasjon og investeringer i næ
ringslivet, sikre full sysselsetting og reallønnsvekst, utbygging av
velferdsstaten og store overføringer til jordbruket. Et integrert
resultat av dette var ro i arbeidslivet og høy arbeidsproduktivitet
som igjen bidro til å forsterke veksten. Kort: den økonomiske
utviklingen var sterk nok til å finansiere klassekompromisset
mellom arbeid og kapital og mellom industrien (arbeid + kapital)
og primærnæringene.
Tilbakeslagene for den sosialdemokratiske politikken begynte i
siste halvdel av 70-årene. Arbeidsmiljøloven var den siste store
sosialdemokratiske reformen (1977). Tilbakeslaget ble "dramatisk"
markert allerede i 1978 med lønnsstoppen, som et direkte politisk
anslag mot fagforeningenes lokale forhandlingsrett, for å drive
gjennom den nye innstrammingspolitikken.
De borgerliges valgseier i 1981 ("høyrebølgen") skjedde delvis på
bakgrunn av en viss ideologisk tretthet og usikkerhet i DNA. Det
var ikke bare statsminister Nordli som var gått tom: Partiet
hadde ingen sosialdemokratisk politikk lenger - men en ny,
kvinnelig statsminister. Den ideologiske selvsikkerheten var borte.
Lønnsstoppen 1978 og den etterfølgende inntektsreguleringsloven,
en begynnende svekkelse av den siste flaggsaken, Arbeidsmiljø
loven, og nedskjæringer i helse- og sosialsektoren, tærte på
humøret. En ny, mer markedsorientert kreditt- og rentepolitikk
fra 1977 fikk etter hvert katastrofale følger for det som var
igjen av den sosiale boligbyggingen og for husleiene. Investering
savgiften ble opphevet, det ble innført lavere skatt på omsetning
av aksjer. I tillegg kom sikkerhetspolitiske forhold som DNA’s
støtte til "moderniseringen" av atomvåpen i Europa (dobbeltvedta
ket) og forhåndslagringen av amerikansk krigsmateriell i Norge.
Intet av dette var slik at det ikke like gjerne kunne vart satt i
gang av Høyre, "hovedfienden".
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Politikk og lock-out: En ironisk klassekamp

Etter valget i 1981 kunne Høyre ikke gjøre annet enn å følge opp
denne politikken - noe mer konsekvent. Partiet utnyttet skatte
systemet ved å la dette stå urørt. Kombinert med inflasjon og
nominell lønnsøkning gjorde dette stadig flere familieøkonomier
avhengige av store fradragsmuligheter på inntekten, vesentlig på
grunn av den gallopperende økningen av boutgiftene. På denne
måten har Høyre "kjøpt" seg mange nye velgere for lang tid
framover. I tillegg ble det innført skattelettelser som særlig kom
høy-inntektsgruppene til gode. Høyres alliansepartnere (i regjer
ingsposisjon fra 1984), de borgerlig-sosialdemokratiske mellom
partiene, presser Høyre på sosial- og landbrukspolitikk slik at
Høyres program om å skjære ned på offentlig sektors andel av
BNP, ikke lot seg gjennomføre.
Denne politikken gjorde Høyre bare enda mer avhengig av olje
inntektene for å finansiere sin regjeringsmakt. Høyre-politikken
fikk noe halvhjertet og uforløst ved seg. Kompromissene med
"utgiftspartiene" Krf. og Sp. ble for mange. Dette, sammen med
det ideologiske presset fra Frp. skapte en følelse av ideologisk
tretthet og politisk frustrasjon i Høyre. Willoch-perioden gikk
mot slutten. Da DNA kom tilbake i regjeringsbygget i mai 1986
som mindretallsregjering - etter et dårlig valg for de borgerlige
1985 med Frp. på vippen - skyldtes det umiddelbart to forhold.
De interne motsetningene i den borgerlige blokken ble skjerpet i
og med fallet i oljeprisene. Regjeringen ble konfrontert med en
alvorlig forverring i nasjonaløkonomien - samtidig som lettsindig
heten i dens politikk ble avslørt: i 1985 hadde det private for
bruket økt med 8,5% (og denne økningen var ikke kommet lavtog middels lønte til gode). Fallet i oljeprisene vinteren -86 av
slørte i ett slag den parsittære karakteren ved regjeringens
økonomiske politikk. Skattelettelsene (i alle dets varianter) og
den rekordaktige, men sosialt skjeve økningen i privatforbruket
var finansiert ved rene grunnrenteinntekter på oljeutvinningen,
ikke ved økt arbeidsproduktivitet (eller for den saks skyld ved
lavere offentlig forbruk).
Den andre viktige politiske faktoren var mobiliseringen i fag
bevegelsen i samband med tariffoppgjøret i privat sektor samme
vår. Arbeidsgiverforeningens (NAF) lock-out - med statsminister
Willochs utrolige velsignelse - var en fiasko. Samholdet i kapi
talens rekker gikk opp i røyk - for ikke å si profitt - fra første
stund. Lock-outen utviklet seg raskt til å bli en ironisk streik,
der arbeiderne måtte står streikevakter for å overvåke at "strei
ken" (=lock-outen) virkelig var effektiv mot de enkelte arbeids 160

kjøpernes forsøk på å sabotere kapitalens eget kampmiddel i
hotell- og restaurantnæringen. Statsminister Willochs opptreden
umiddelbart før lock-outens iverksettelse ble oppfattet som en
støtte til NAF. Dermed var politiseringen av lock-outen/streiken
et faktum. Etter vel 1 uke var eksperimentet over.
Fagbevegelsens seier skyldtes verken usedvanlig dyktig strategi
eller et høyt mobiliseringsnivå forut for tariffoppgjørets sluttfase.
Lock-outen kom faktisk overraskende på store deler av organisa
sjonen og den trengte ca. 4 dager før den virkelig fikk sving på
"streike"-vaktorganiseringen. Usikkerheten i fagforbundene var
stor. Offiserskorpset på Youngstorget fryktet mest av alt at de
skulle bli nødt til selv å ta initiativet til arbeidskamp. Seieren
skyldtes først og fremst kapitalsidens taktiske dumheter og den
grunnleggende feilvurderingen i bruken av lock-out-midlet i stedet
for å tvinge LO ut i en streik. Det var arbeidskjøperne som
framstod som den aggressive part i oppgjøret. Dermed hadde LO
vunnet første stikk i kampen om opinionen. "Streiken" (lock
outen) ble et media-fenomen like mye som en arbeidskamp.
DNA’s påskudd til å velte den borgerlige regjeringen var Willochregjeringens høyst sosialdemokratiske forslag om å høyne bensin
avgiften for å sikre skatteinntekter i ly av fallet i oljeprisene. I
hvilken grad denne saken var tenkt brukt for dette formålet før
mobiliseringen i tariffoppgjøret er egentlig uinteressant. Det
viktige er at DNA’s beslutning - etter behandling i en stortings
gruppe med mange tvilere - om å ta regjeringsmakten på en slik
parlamentarisk bagatell, ville neppe vært mulig uten den moralske
oppstiver som partiet fikk med den arbeiderklasse-mobilisering
som lå i tariffoppgjøret og det politiske tilsnitt den hadde fått. I
én uke var det tilstede et ekte mobiliseringsforhold mellom
arbeiderklassen og dens store parti. Det var lenge siden sist. I
Stortinget var DNA garantert Fremskrittspartiets 2 prinsippfaste
stemmer mot økt bensinavgift (som DNA-regjeringen senere sørget
for å høyne).
Tariffoppgjør og samfunnsansvar

Den samfunnsbevarende betydningen av regjeringsskiftet 1986 kan
best forstås ved å se hovedtariffoppgjøret 1986 og mellomopp
gjøret 1987 i sin sammenheng: Målsettingen for kapitalsiden med
oppgjøret i 1986 - altså før DNA kom i regjeringsposisjon - var å
få til et null-oppgjør, eller en reallønnsnedgang: ingen tilbud om
generelle lønnstillegg. Dette var NAF villig til å gå til kamp på
og gjorde det. - Målsettingen ble i første omgang ikke oppfylt:
arbeidskjøperne måtte innrømme et høyst moderat generelt tariff161

tillegg og en generell arbeidstidsforkortelse til 37,5 timer uken
ekskludert spisepauser. Dette moderate resultatet stod likevel ikke
i noe rimelig forhold til den moralske og media-messige seier
fagbevegelsen fikk i tariffoppgjøret.
Da DNA-regjeringen overtok ca. 3 uker etter kapitalsidens kapi
tulasjon i midten av april, satte den i verk en devaluering som
langt på veg imøtekom arbeidskjøpernes krav fra tariffoppgjøret
med sikte på å senke reallønnsnivået. Inflasjonsprosenten som
følge av bl.a. devalueringen ble nå så høy - vel 10% i tariffperio
dens første år - at den overskred de generelle tilleggene med 34%. De grupper som ikke hadde lokale forhandlinger i tillegg
(lønnsglidning) kom da ut med en reallønnsnedgang tilsvarende ca.
3-4%. Dette gjaldt store grupper i privat sektor og hele offentlig
sektor.
Oppgjøret i offentlig sektor var ikke kommet skikkelig igang før
den nye regjeringen overtok i mai. Etter å ha blåst kraftig i
luren under oppkjøringen til oppgjøret ennå mens den borgerlige
regjeringen var motpart, ble det nå påfallende stille fra Stats
tjenestemannskartellets side, som forhandler på vegne av de LOorganiserte i statssektoren (ca. 115 000 medlemmer). Kartellet
oppnådde en forhandlings- og meklingsløsning sammen med YS,
mens forbund utenfor LO/YS endte i voldgift uten å oppnå noe
mer, bortsett fra Politiforbundet som fikk ureglementær særbe
handling av den nye justisministeren. Mobiliseringen av arbeider
klassen i privat sektor hadde nå fått sitt omvendte motstykke i
demobiliseringen av de ansatte i statssektoren bare på grunn av
skifte av regjering. Ikke en gang en utrolig amatørmessig håndte
ring av tariffoppgjørenes uskrevne lover og prosedyrer fra den
nye FAD- og den nye justisministeren utløste kampviljen i Stats
tjenestemannskartellets ledelse. Belønningen for denne regjeringslojaliteten kom på DNA’s landsmøte året etter (1987), da kartel
lets leder, Nils Totland, endelig ble valgt inn i DNA’s sentralsty
re. Da fikk lederen for LO’s største forbund, Liv Nilsson i Kom
muneforbundet (NKF, ca. 240 000 medlemmer) en verre medfart på
samme landsmøte: Sterke krefter forsøkte å kaste henne ut av det
samme sentralstyret som Nils Totland endelig var opptatt i.
Problemstillingen var: Hvem skulle Liv Nilsson være mest lojal
overfor - DNA eller NKF’s medlemmer som hun var hovedfor
handler for? Tariffoppgjøret i kommunal sektor hadde nemlig vist
at NKF -i påfallende kontrast til Statstjenestemannskartelletikke lot seg påvirke av regjeringsskiftet i samme grad under
tariff-forhandlingene, men forsøkte å stå løpet ut, noe som skapte
et dårlig forhold mellom NKF og Kartellet med offentlige gnisnin
ger mellom Nilsson og Totland. DNA-landsmøtets utrenskningsak162

tivister, med lederen i Oslo-partiet som "spontan" forslagsstiller,
forlangte at lojaliteten til DNA-regjeringen skulle være overord
net lojaliteten til medlemmene i NKF. (Jfr. Totlands eksemplariske
oppførsel). Strategene i LO og DNA avviste klokelig dette hard
kjøret fra aktivistene og Liv Nilsson var reddet - dog slik at
Totland som den andre "tunge" faglige lederen fra offentlig
sektor, ble valgt inn for nettopp å nøytralisere Liv Nilsson. Men
signalet var klart: I en lojalitetskonflikt mellom DNA og fagorga
nisasjonen er forventningene fra partiapparatet ikke lenger til å
misforstå for Liv Nilsson.
Det som skjedde i "mellomoppgjøret" i 1987 bekrefter tendensen
fra første dag den nye DNA-regjering fikk berøring med fast
settelsen av prisen på varen arbeidskraft i mai -86. I januar -87
kom det første kravet om nulloppgjør, ikke fra NAF denne gang,
men fra regjeringen. Finansminister Berge antydet nødvendigheten
av 5-10% reallønnsnedgang, det samme som NAF’s avdankete
leder, Pål Kraby hadde sagt året før. Representantskapet i LO
godtok regjeringens "krav" om nulloppgjør på sitt møte i slutten
av februar. Til beroligelse og oppbyggelse i egne rekker vedtok
representantskapet samtidig en rekke krav overfor regjeringen
som vilkår for å godta et nulloppgjør (oppgjør uten generelle
lønnstillegg). Disse kravene var - også sett fra en sosialistisk
synsvinkel - gode og berettiget og gikk ut på bl.a. "oppgjør med
spekulasjons-økonomien", "håndfast styring av økonomien" med
bl.a. "direkte renteregulering", prisregulering, nytt skattesystem
med progressiv bruttoskatt, særskilte tiltak for å få ned boutgif
tene og at andre grupper ble pålagt (eller påla seg selv) en
tilsvarende moderasjonslinje som LO.
Dersom disse kravene hadde blitt innfridd, ville selv et null
oppgjør vært et godt oppgjør for gjennomsnittslønningene. Men
disse vilkårene for å godta nulloppgjøret var vedtatt mot bedre
vitende: Representantskapet i LO visste utmerket godt at en
mindretallsregjering utgått fra DNA umulig kunne gjennomføre
tiltak som ikke en gang en flertallsregjering fra samme parti ville
ha gjennomført. Vilkårene var til "intern bruk" i fagbevegelsenet psykologisk smøremiddel for å få et frustrert tillitsmannsapparat nedover i rekkene til å godta nulloppgjøret i stedet for å
bygge videre på fjorårets mobilisering og kampvilje. Etter vedta
ket i representantskapet og etter at forhandlingene var ferdige i
april/mai, forholdt LO seg påfallende passiv når det gjaldt å
kjøre fram nulloppgjørets betingelser for regjeringen. 90% av dem
var av rent politisk karakter og rettet til regjeringen. Bare i ett
tilfelle, landbruksoppgjøret, hørtes lyd fra LO, da formannspretendenten Yngve Haagensen fulgte opp vilkåret om at heller ikke
andre grupper måtte få inntektsvekst. Dette var lett for regjerin
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gen å oppfylle - også denne gang med hjelp av Frp.’s 2 prinsipp
faste stemmer.
Med andre ord: Det arbeidskjøperne ikke fikk i stand ved egen
kraft i tariffoppgjørene 1986 og -87, fikk DNA-regjeringen i
stand for dem - med LO’s mellomkomst i 1987} Bare et ideo
logisk etterslep - den ufornuftige liberalismen som uttrykker
enkelt-kapitalistenes oppsummerte standpunkt - hindrer kapital
kreftene i åpent å erkjenne at DNA-regjeringen er deres ideolo
giske klassebrødre i Høyre overlegen når det gjelder å oppfylle
deres tariffmålsettinger og samtidig holde klassekompromisset
gående med minimale innrømmelser overfor lønnsarbeiderne.
Rent økonomisk sett var mellomoppgjøret -87 ikke en gang et
kompromiss. Lønnsarbeiderne i LO tapte over hele linjen. I stedet
for at renten skulle gå ned, slik LO’s betingelse for nulloppgjøret
var, har den steget. "Andre grupper" - bortsett fra bøndenespesielt ettertraktet arbeidskraft, ofte uorganiserte eller organi
serte utenfor LO, hadde fått økte inntekter. Virkningen av et
nytt skattesystem vil ikke slå ut før langt ute i neste tariff
periode og den deretter. Oppgjøret kompenseres heller ikke ved
sosiale reformer eller styrking av velferdsstaten i forhold til de
økende behov. Bare den lave arbeidsløsheten og et stramt arbeids
marked i flere sektorer "kompenserer" for miséren ved tariffopp
gjøret. Men dette er et forhold som skyldes den økonomiske kon
junktur, - ikke en sosialdemokratisk velferdsstatspolitikk for å
fornye kontrakten om et klassekompromiss.
Litt om DNA’s "ideologiske økonomi"

Det siste årets tariffpolitiske begivenheter kan ikke forklares ved
bare å vise til den umiddelbare økonomiske situasjonen. De ideo
logiske og politiske bindingene, den ideologiske økonomi, i for
holdet mellom LO og DNA er vel så viktige. Disse bindingene
foregår på basis av en rekke dypere forhold som fagorganisasjo
nens manglende organisatoriske og intellektuelle selvstendighet i
forhold til partiet: den gjentatte passifiseringen av fagorganisa
sjonen som (potensielle) mobiliseringsapparater og som følge av
dette: en politisk oppsplitting og atomisering av arbeiderklassen;
massepsykologiske forhold som frykt for (ny) arbeidsløshet; opp
løsning av holdninger og kultur som følge av omgrupperinger og
"nye grupper" innen arbeiderklassen og i skjæringspunktet til
andre klasser.
Den korte mobiliseringen våren -86 og som lot seg så lett avslut
te, understreker dette: den ble så og si lagt i fanget på LO, den
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kom ikke som resultat av en intern utvikling i fagbevegelsen. Den
demonstrerte rett nok at det rent organisatoriske håndverket
fortsatt er godt i LO, men at den tariffpolitiske kraft og bevisst
het er lite samordnet nedover i rekkene.
I tillegg til det organisatoriske håndverket har fagbevegelsen sin
styrke i en viss taktisk dyktighet i selve forhandlingssituasjonen.
Derfor er LO interessert i forhandlinger så lenge som mulig. Men
denne gang ble forhandlingssituasjonen avbrutt av NAF’s initiativ
slik at denne dyktigheten ikke fikk et normalt spillerom. Våren87 derimot var enigheten om nulloppgjør et faktum før det i det
hele tatt hadde vært forhandlinger.
Men det organisatoriske håndverk og forhandlingsdyktighet er
ikke i seg selv uttrykk for tariffpolitisk styrke. Fagorganisasjo
nens (=arbeiderklassens) svakhet har i Norge likevel ikke sitt
motstykke i kapitalkreftenes styrke slik som f.eks. i Tatcher’s
Storbritannia. Arbeiderklassens avmakt motsvares ikke mekanisk
av kapitalsidens organisatoriske makt. Tariffoppgjørene i -86 og87 viste at kapitalsiden hos oss ikke var i stand til ved egne
krefter å drive igjennom sine målsettinger overfor fagorganisasjo
nen. De borgerlige partienes latterlige forsøk på å gripe regje
ringsmakten tilbake i mai/juni 87 avslørte at heller ikke kapital
sidens "eget" politiske parti, Høyre, maktet å organisere kapita
lens interesser politisk. Forskyvningen av klassekompromisset mer
over på kapitalsidens premisser i løpet av tariffperioden kan best
forklares ved sosialdemokratiets "fornuftige" mellomkomst som en
selvstendig politisk kraft, tilsynelatende hevet over klassemot
setningene, umiddelbart representerende Nasjonen, Fellesskapet og
Samfunnssolidariteten.
Kapitalsiden er i ferd med å trekke de organisatoriske lærdommer
av tariff-fiaskoen i -86 ved å sette igang en sammenslutning av
Arbeidsgiverforeningen og Industriforbundet. Hvilke politiske
slutninger den vil gjøre, gjenstår å se.
Den underliggende, bærende lojalitet i forholdet mellom DNA og
store deler av lønnsarbeiderklassen må forstås historisk og da
kommer den økonomiske langtidsutviklingen inn som basis for
DNA’s lojalitetsskapende velferdsstatspolitikk etter 1945. DNA har
akkumulert stor ideologisk "kapital" i arbeiderklassen. Når kapi
talsiden og den borgerlige leir er dårlig politisk organisert, kan
DNA tære lenge på denne "kapital". Psykologisk sett er derfor
DNA utvilsomt arbeiderklassens store parti fortsatt. Partiets
politiske rolle er mer innfløkt. Påstanden er at partiet er "den
samfunnsmessige totalkapitalens" parti - og dermed innen visse
grenser både kapitalsidens og arbeiderklassens parti. Men den dag
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kapitalkreftene som følge av denne erkjennelse skulle foreta
valgkampbevilgninger til DNA, ville den ideologiske fortryllelse
rundt DNA selvsagt brytes og partiets evne til å opptre som
totalkapitalens politiske fornuft undergraves. Nettopp derfor
kommer det heller ikke til å skje i overskuelig fremtid.
Litt om DNA’s politiske økonomi

DNA’s samfunnsbevarende rolle springer først og fremst ut fra
partiets evne til å representere totalkapitalens interesser. Kapita
len med sine integrerte eiendomsformer er i dag like mye "sam
funnsmessig" som privat i snever forstand. Den normale måten
som produksjonssystemet fornyer og reproduserer seg på, er ved å
utvide produksjonen slik at den kapitalmasse som er "i arbeid"
blir større for hver produksjonsperiode. Uten denne "veksten" er
det krise ikke bare i rent økonomisk forstand - den trekker også
med seg sosiale kriser, politiske kriser osv. Det er derfor en
"naturlov" at arbeidsproduktiviteten stadig må øke for at systemet
skal kunne reproduseres uten kriser med radikal sanering av
kapital. Det betyr rett og slett at (den relative) merverdiproduksjonen ubønnhørlig må øke. En samfunnsbevarende politikk under
slike forhld er en politikk som tilpasser seg behovene i basis ved
politisk tilrettelegging for fortsatt økonomisk "vekst".
Men produksjonssystemet har en sosial basis av levende menne
sker: kjøpere og selgere av arbeidskraft. I et moderne, høyst
differensiert samfunn med en "uendelig" arbeidsdeling som er i
ustoppelig utvikling, kan ikke den nødvendige økningen i arbeids
produktiviteten (merverdiproduksjonen) sikres uten at det sosiale
systemet fungerer. Klassemotsetningene må gjøres produktive,
klassekampene må ikke bli åpne, "opprivende" konflikter ("krig"),
men må transformeres til reformerende krefter: Klassekampene må
selv bli en produktivkraft. Det historiske kroneksemplet på denne
bevegelsen var kampen for normalarbeidsdagen, som ved siden av
å sikre arbeiderklassens sosiale eksistens også la et helt nytt
grunnlag for merverdiproduksjonen: profitten kunne ikke lenger
økes ved å forlenge arbeidsdagen eller bare sette flere arbeidere
i sving (absolutt merverdiproduksjon). Det måtte nå høynes ved å
øke arbeidsproduktiviteten innenfor rammen av en viss normalar
beidsdag - altså ved innovasjon av produktivkreftene (relativ
merverdiproduksjon). Etableringen av velferdsstaten må - som
historisk fenomen - forstås som produktivkraft på samme måte.
Men som produkt av en politikk, må den også forstås i lys av de
politiske bevegelser og det politiske systemet.
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Velferdsstaten er et politisk uttrykk for et klassekompromiss. At
sosialdemokratiene, særlig i Skandinavia, har vært en viktig
politisk kraft bak velferdsstaten er hevet over tvil. Men land
hvor sosialdemokratiet har spilt denne rollen, er land med repre
sentative demokratier, som regel i form av parlamentarisme.
Det grunnleggende ved parlamentarismen som politisk system er
at det trekker de store folkegruppene inn i politikken uten at
dette forandrer eiendoms- og produksjonsforholdene i samfunnet:
Samtidig som det er en utvidelse av demokratiet (allmen stemme
rett, folkelig deltakelse i statsapparatene), er det en prinsipiell
avgrensning av det. Parlamentarisk demokrati er ikke, og kan
ikke være økonomisk demokrati - like lite som økonomisk demo
krati kan ha sin basis i valgte forsamlinger utenfor produksjonen
og arbeidslivet, men i en reorganisering av produksjons- og
eiendomsforholdene. Denne enkle, strukturelle kjensgjerning er en
helt grunnleggende forutsetning for sosialdemokratiet som et
ikke-sosialistisk parti: Sosialdemokratiets reformer kan aldri gå ut
over den parlamentariske horisonten. Velferdsstatspolitikk er det
lengste det kan drive det til, samtidig som det er dets historiske
fortjeneste.
Det er egentlig ingen oppsiktsvekkende påstand at DNA bedre enn
Høyre representerer totalkapitalens interesser i det lange løp.
Dette skyldes ikke bare at DNA er mer "vitenskapelig", har et
videre, mer samfunnsmessig perspektiv enn Høyres liberale innsnevring. DNA representerer ikke borgerskapet ideologisk og
kulturelt, slik Høyre må. DNA representerer kapitalen, men ikke
borgerskapet. DNA’s fordel er at partiet ikke har kapitalistmedlemmer (kapitalen forstått som levende mennesker) med poli
tiske fraksjonsinteresser. Det er derfor ikke på samme måtegjennom sin medlemsmasse - trukket inn i fraksjonskampene
mellom industri-, handels-, reder-og finanskapital. Partiet stårsosialt sett - utenfor disse stridighetene, mens Høyre står midt
oppe i dem - et Høyre som dessuten må framstå som "folkeparti"
for å nå regjeringsmakt. Med dette utgangspunktet er DNA bedre
i stand til å representere kapitalens helhetsinteresser - interesser
som forutsetter kompromisser med arbeiderklassen. - De kapitalis
tiske fraksjonsstridighetene møter DNA derimot i departementene,
i Stortinget, i de mange halvt uformelle "korporative" kanalene,
men ikke i medlemskartoteket.
Her er selvsagt ingen enkel funksjonell logikk til stede mellom
totalkapitalens interesser og DNA som et samfunnsbevarende
parti. For det første har DNA selv sine interne motsetninger
mellom ulike lønnsarbeidergrupper. Det er avhengig av allianser
med andre og av splittelser i den borgerlige blokken. Det er
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avhengig av de økonomiske konjunkturer og hvordan disse virker
inn på allianseforholdene igjen. Det er avhengig av en viss ideo
logisk samforstand med kapitalkreftene: kapitalen må ha tillit til
en DNA-regjering - liksom den må ha tillit til en Høyre-regjering. Ut fra sitt ideologiske etterslep vil nok kapitalen normalt
foretrekke en Høyre-regjering, og ut fra visse økonomiske kon
junkturer med forsterket krav om redusert offentlig forbruk vil
den mer aktivt arbeide for Høyre, slik tilfellet var i slutten av
70-årene og fram til 1986/87.
Selv om velferdsstaten, som en del av infrastrukturen er en
produktivkraft, vil enhver, velferdsstatlig reform bety økt uttel
ling over de offentlige budsjetter og dermed umiddelbart svekke
kapitalens evne til å akkumulere. Kapitalsidens forhold til vel
ferdsstaten blir derfor motsetningsfylt og svinger med konjunk
turene.
Forståelsen av velferdsstatens betydning er større hos den indu
strielle kapital enn hos finans-, handels- og rederkapital. DNA
har tradisjonelt stått nærmere industrien enn de andre kapitalfraksjonene. Dette skyldes ikke bare den faglig-politiske tyngde
som industrien har hatt innen DNA. Det skyldes også at industri
arbeiderklassen har en mer "sosial" rolle: den har - i større grad
enn de andre - behov for en godt utbygd velferdsstat, for en
utbygd infrastruktur innen utdanning og forskning, transport osv.
- forhold som er i samsvar med arbeiderklassens interesser.
Industrikapitalen vil alltid utgjøre kjernen i den kapitalistiske
vareproduksjon som all annen kapitalistisk produksjon og virk
somhet kretser rundt. Den går selvsagt inn for at velferdsstaten
finansieres ved personbeskatning og beskatning av vanlig forbruk
(indirekte beskatning av lønnsmassen) i stedet for av kapital og
økte grunnrente-inntekter fra oljen. Industrikapitalen er skatte
politisk derfor mer på linje med DNA enn med Høyre som, både
ideologisk og når det gjelder kjøp av stemmer ved valg, er mye
mer avhengig av løfter om lettelse i personbeskatningen - også
når oljeinntektene svikter. At industrien får dominere både
tariffpolitisk og i annen økonomisk politikk over de andre kapitalfraksjonene er derfor en viktig forutsetning for at klassekompromisset mellom arbeid og kapital skal opprettholdes.
Tariffoppgjøret i 1986 var en læreprosess for kapitalsiden. Den
pågående reorganisering av arbeidsgiversiden med sammenslåingen
av Arbeidsgiverforeningen og Industriforbundet skal sikre indus
triens organisatoriske dominans. Den ansvarlige industrikapital vil
ikke igjen la seg drive inn i et tariffeventyr igangsatt av kapita
list- ideologer, som ikke selv er ansvarlige bedriftsledere, av typen
Pål Kraby og for den saks skyld Kåre Willoch, eller av en så
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frynsete og "uordentlig" kapitalfraksjon som hotell- og restau
rantbransjen. Verken Kraby eller Willoch er kapitalister. De er
ideologer og organisatorer på vegne av kapitalen. De er dens
ideologiske og politiske konsulenter som kan vikles inn i en
ideologisk-organisatorisk egendynamikk som er "sekterisk" i
forhold til kapitalsidens overordnede interesser, slik det skjedde
våren 1986 i tariffoppgjøret og våren 1987 i regjeringsstormen
mot DNA.
Også på det politiske plan kunne kapitalsiden trenge en omor
ganisering. De borgerliges regjeringseventyr mot DNA i mai-juni
1987, skapte liten begeistring på kapitalsiden - forøvrig helt på
linje med det store flertall av velgere. Da Stortinget var reist fra
hverandre og de politiske forholdene falt til ro, steg indeksen på
Oslo Børs til nye rekorder. Børskommisærens begrunnelse: den
økonomiske politikk og avklaring av den politiske situasjonen. 3
En mer sviende kritikk kan vanskelig reises mot Høyre.
En videreføring av klassekompromisset er, avhengig av, som nevnt
at industrien forblir den dominerende kapitalfraksjon som legger
kapitalsidens hovedpremisser ved tariffoppgjørene, i nærings
politikken og i den økonomiske politikk. DNA’s samfunnsbevarende
rolle er derfor betinget av styrkeforholdene internt på kapital
siden. Partiets rolle som kapitalens politiske "fellesrepresentant"
vil aldri være entydig. Like lite som en sammensatt arbeiderklasse
opptrer kapitalsiden som ett subjekt, men som mange "aktører"
som er mer eller mindre samordnet i sin opptreden.
Parlamentarismen og folket

En annen viktig forutsetning for å kunne gjennomføre denne
politiske oppgaven er at partiet samtidig framstår som et "folke
parti", ikke et klasseparti. Dette er nødvendig for å kunne fange
opp andre klasser og grupper enn bare slike som oppfatter seg
selv som arbeidere. Det er en massepsykologisk faktor som er
helt nødvendig for å vinne de parlamentariske valgene der hver
stemme er like verdifull. Begrepet om "folket" er imidlertid en
tom sosial kategori, et ord for en "folkelig masse" som består av
mange sosiale grupper og fraksjoner. Det parlamentariske, poli
tiske systemet virker nettopp slik at de politiske klasser og
fraksjoner ikke kan opptre som klasser og fraksjoner ved selve
valgene. Alle stemmene er i utgangspunktet like. Selve valget
atomiserer velgerne til en serie enkelt-individer, og de kan bare
opptre som individer. Slik bidrar mekanismene i det politiske
systemet til å skape en forestilling om "folket" som motvirker
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dannelsen av en sosio-politisk identitet (politisk klassebevissthet).
Men partiene har sine målgrupper - altså sosiale klasser - som de
må appellere til for å hente inn stemmene deres. Derfor kan ikke
partiene helt utslette velgerens sosiale identitet og bare henvende
seg til Menneskene. De må finne en balansegang som både er til
strekkelige målrettet mot de aktuelle sosiale grupper og tilstrekk
elig diffus til å sanke stemmer fra flest mulig grupper.
En annen viktig forutsetning for at forestillingen om "folket" skal
være levende, og derigjennom en "objektiv kraft" i den politiske
massepsykologi, er at ingen enkelt gruppe innenfor "folket" vinner
et markant politisk eller ideologisk hegemoni slik at den domi
nerer åpent over resten og framstår som ledende. Et politisk
parti som vil opptre som folkeparti, må beherske denne balanse
gangen. For DNA betyr dette konkret at partiet må ha den
politiske og ideologiske styring med nettopp arbeidernes "ekte"
Masseorganisasjoner: fagorganisasjonen. Dersom den faglige be
vegelse skulle utvikle seg til en politisk bevegelse, eller danne
utgangspunkt for et nytt politisk parti - på en tilsvarende måte
som da DNA selv ble dannet for 100 år siden - ville den (eller
dets nye parti) framstå som en politisk Masseorganisasjon i større
grad- slik DNA gjorde i sine første 40-50 år. Arbeiderne ville da
lettere opptre som politisk klasse, ikke bare som hovedleverandør
av en serie individuelle stemmer til DNA ved valgene.
På den andre side: dersom de faglige organisasjonene skulle
forfalle og svekkes, ville også DNA’s strategiske posisjon og evne
til å framstå som et sterkt "folkeparti" svekkes. En rekke demo
kratiske og velferdsstatlige posisjoner ville svekkes (Jfr. Tatcher’s
Storbritannia). Fagbevegelsen må holdes intakt slik at de demo
kratiske og velferdsstatlige virkningene av denne klassemakten er
stor nok til at "hele folket" kan dra nytte av det. DNA må være
så mye "folkeparti" at det kan vinne regjeringsmakt ved å vinne
tilstrekkelig mange stemmer utenfor arbeiderklassen uten å miste
for mange i den.
Mot høyre eller venstre?
Da trusselen fra den politiske venstresiden (SV) om å vinne et
"farlig" fotfeste i fagbevegelsen var nedkjempet i løpet av 1975,
hadde DNA på ny nærmest full kontroll med sin viktigste base.
Ryggen var slik sett fri. Den relative svekkelse av velferdsstatspolitikken under Nordli- og Brundtlandregjeringene, og som ble
forsterket under Høyre-regjeringen fra 1981, var et uttrykk for
fagbevegelsens svekkede politiske stilling etter 1975 og at SV
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hadde opphørt å være riset bak speilet. I perioden 1977-87 har
ikke arbeiderbevegelsen vunnet fram med en eneste større velferdsstats-reform. 1. juli 1987 - 10-årsdagen for iverksettelsen av
arbeidsmiljøloven - ble av DNA feiret med iverksettelsen av
Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), som i ett slag skyver
grunnleggende faglige posisjoner og rettigheter for sjøfolkene til
side. Trusselen fra Sjømannsforbundets formann, Henrik Åsarød,
om å "gå til SV", dersom dette DNA-initierte registeret ble
gjennomført, kan ikke ha gjort stort inntrykk på regjeringen.
Oppgjøret med "den gamle dogmatikken" - restene av sosialistiske
innslag i ideologien - på landsmøtet 1987 var den ideologiske
sanksjon av denne prosessen. Det fins nye ideologiske løsninger:
frihetsdebatter! Etter den borgerlige regjeringskomedien våren -87
er ryggen friere også mot Høyre enn noen gang de siste 8-10 år.
Det tvetydige i denné situasjonen er at en løsere forbindelse
mellom DNA og fagbevegelsen både forsterker høyredreiningen i
DNA og samtidig er én betingelse for en mer selvstendig, men
venstreorientert fagbevegelse. Det avgjørende er hvilken politisk
bevegelse som driver frem oppløsningen av forholdet mellom DNA
og fagorganisasjonen. I tiden rundt EF-kampen var det en venstrebevegelse, i 1980-årene en mer allmen politisk oppløsningsten
dens og avpolitisering innad i fagorganisasjonen. Utviklingen av
forholdet DNA-fagorganisasjonen iakttas derfor med blandede
følelser: vil de løsere forbindelsene (jfr. svekkelsen av det kollek
tive medlemskapet, debatten om det faglig-politiske samarbeidet)
løpe sammen med en venstreutvikling i arbeiderklassen eller vil
den åpne for ytterligere passivisering og for mer bevisst høyredreining?
En generell venstredreining vil kreve sine organisatoriske uttrykk
enten i form av at de utkrystalliserer seg en mer håndfast ven
strefløy i DNA eller ved at SV blir større og vinner bredere
fotfeste i fagbevegelsen. Det ‘Iførste alternativet er det minst
sannsynlige. En mer generell venstredreining kommer nemlig ikke
bare som et resultat av den interne utviklingen i fagbevegelsen.
Den forutsetter i minst like høy grad politiske initiativ og inn
grep fra politiske organisasjoner - politiske initiativ som fanger
opp og uttrykker bredere politiske strømninger og som samtidig
makter å formulere en politikk overfor de sosiale, økonomiske og
økologiske utfordringene.. En venstrefløy i DNA fins ikke. En
potensiell venstrefløy vil på ingen måte ha ryggen fri til å opptre
utad som fraksjon. Det mest sannsynlige er at en venstrefløy i
DNA bare vil kunne utvikles som et resultat av et ytre press på
partiet, slik som vi kunne ane i samband med kampen mot atom
våpen. Men da er venstrefløyen ikke en motor i den politiske
bevegelsen, men mer en virkning av den. SV’s utgangspunkt er i
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så måte bedre, men det forutsetter en langt mer målsøkende
politikk overfor fagbevegelsen. Partiet burde nå kjenne sin be
søkelsestid.
SOSIALDEMOKRATI ELLER SOSIALISME?
Om reform og revolusjon

Forholdet mellom sosialdemokrati og sosialisme er ofte satt opp
som et forhold mellom reform eller revolusjon. Løsrevet fra
enhver historisk, konkret situasjon er en slik motsetning i beste
fall villedende. Kanskje bortsett fra enkelte rabiate politiske
sekter på aller ytterste venstre fløy fins det ingen sosialistiskrevolusjonære partier eller grupperinger som ikke også er reformpartier når politiske revolusjoner ikke er mulig. Selv et parti som
AKP (m-1), med sin "væpna revolusjon" som strategisk kjerne
punkt, er et ivrig reformparti under de nåværende, høyst ikkerevolusjonære forhold.
Sett fra en marxistisk synsvinkel fins det ingen større politisk
selvfølgelighet enn at arbeiderklassen og andre "folkelige" grupper
gjennom sine klassekamper forsøker å omsette den enorme øknin
gen av arbeidsproduktiviteten under kapitalismen i sosiale refor
mer (velferdsstat), kortere normalarbeidsdag, lavere pensjonsalder
osv., i tillegg til høyning av den materielle levestandard (real
lønn).
Dette system av sosiale reformer og arbeidstidsforkortelser virker
samtidig som en samfunnsmessig produktivkraft som på sin side
bidrar til å øke arbeidsproduktiviteten i produksjonssystemet, slik
at reproduksjonen av systemet i sin tur blir avhengig av den
infrastruktur som reformene samlet utgjør. Ingen "liberal" statsog samfunnsteori vil noen gang makte helt å bortforklare at
arbeiderklassens organisering av sine klassekamper har vært den
vesentligste politiske drivkraft bak denne reformprosessen og
fortsatt vil være det. Når reformprosessen har stanset opp, slik
som i Norge de siste 10 år, til tross for økende arbeidsproduk
tivitet, skyldes det at styrkeforholdet mellom arbeid og kapital på
mange plan er blitt forrykket til kapitalsidens fordel. Dette er
også et internasjonalt fenomen. Fra en marxistisk synsvinkel har
vi ingen problemer med å erkjenne (og anerkjenne) DNA’s histo
riske rolle som politisk reformbevegelse. Men til forskjell fra
dagens offisielle sosialdemokratiske ideologi, og ikke minst til
forskjell fra sosialdemokratiets mange nye (stats-)intellektuelle,
insisterer vi på at rollen som reformbevegelse i fortid og fremtid
er avhengig av at sosialdemokratiet er en arbeiderbevegelse. I den
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grad det mister sin karakter av å være arbeiderklassens "store"
parti, vil den også stagnere som reformbevegelse. Det er noe av
dette som idag foregår - uten at arbeiderklassen har utviklet
noen erstatning. Den ideologiske svekkelsen av sosialismens
stilling innen DNA svekker partiets mulighet til å utvikle organi
satoriske og politiske kanaler som reorganiserer arbeiderklassen
politisk ut fra de sosiale endringene som har funnet sted i klas
sen. En slik reorganisering forutsetter nemlig at partiet holder
fast ved et klassebegrep i sin politiske strategi i stedet for å
underslå det, nettopp fordi klasseforholdene er blitt så "kompli
serte", så forandret. For å kunne fange opp og begrepsfeste på
nytt de sosiale omgrupperingene som foregår, er det - fra en
marxistisk synsvinkel sett - desto viktigere å holde fast ved et
begrep om klasser, klassekamper etc. som teoretisk og politisk
(strategisk) ordnede prinsipp så lenge vi ikke lever i et klasseløst
samfunn, så lenge produksjonsforholdene også er klasseforhold.
En innvending mot sosialdemokratiets "reformisme" er at velferdsstatspolitikken har bidratt til å "stabilisere" kapitalismen slik at
en sosialistisk revolusjon blir vanskeligere. Denne tankegangen
står helt uten basis i arbeiderklassen. Alternativet til "stabili
sering" av kapitalismen er ikke ganske enkelt en (vellykket)
sosialistisk revolusjon. Ut fra de rådende styrkeforhold 1945 til
idag i Norge og internasjonalt ville alternativet sannsynligvis
heller ha vært en "ustabil" kapitalisme med mye sosial uro, der
klassekampene kanaliseres over i et destruktivt, kontraproduktivt
spor slik at de store befolkningsgruppene ikke makter å ta ut de
historisk progressive trekkene ved kapitalismen, som gjør kapital
ismen levelig. Bare de villeste sekterister har råd til å ofre
sosiale reformer her og nå til fordel for "sosialismen" en gang i
en fjern framtid. At sosialdemokratiet, som en arbeiderbevegelse,
er den politiske bevegelse som - i alle fall i Skandinavia - mest
effektivt har organisert de politiske klassekompromissene som har
vært nødvendig for å fravriste kapitalismen dens produktivitet til
fordel for befolkningens levekår, er det ingen tvil om. Det harogså sett fra en sosialistisk synsvinkel - ikke vært noe kvalita
tivt alternativ til sosialdemokratiets politikk på dette feltet. I
Norge har DNA "sosialdemokratisert" ikke bare venstrefløyen i
arbeiderbevegelsen, men også de borgerlige partiene. Einar Førde
hadde derfor på mange måter rett da han sa at "vi er alle sosialdemokratar”. Problemet er bare om sosialdemokratiet fortsatt er
sosialdemokratisk.
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DNA + NATO = sosialdemokratisk anti-sosialisme

Jeg har ovenfor karakterisert DNA som et samfunnsbevarende
parti ut fra dets evne til å organisere den samfunnsmessige
totalkapitalens behov politisk. Men jeg har samtidig advart mot å
utlede kapitallogisk at sosialdemokratiet dermed er et resultat av
en ren systemlogikk, i stedet for av en komplisert og til dels
motsetningsfylt formidling av klassemotsetninger. Ikke bare er
DNA vår dyktigste politiske organisator av klassekompromisser.
Det er selv i stor grad et produkt av slike kompromisser. - ikke
bare i sin sosiale sammensetning, men framfor alt i sin arbeids
måte, sin praksis. Så lenge sosialdemokratiet "bare" er en pro
gressiv, men innenfor-kapitalistisk reformbevegelse - slik DNA
var i mellomkrigstiden 1945-77 - og det ikke skulle være grunnlag
for et sosialistisk parti - ville et sosialdemokratisk parti fortsatt
kunne være et politisk alternativ for sosialister også av mer
marxistisk profil. Et progressivt reformperspéktiv er i høy grad et
politisk meningsfylt alternativ fra en sosialistisk og revolusjonær
synsvinkel.
Når DNA ikke lenger kan være et slikt alternativ, skyldes ikke
det bare partiets tilknytning til det norske statsapparatet, ikke
bare dets demobiliserende rolle overfor arbeiderklassen (fagorga
nisasjonen), ikke bare den politiske og sosiale karrierisme innad i
organisasjonen (særlig blant de intellektuelle). Det skyldes ikke
bare dets gamle illiberalitet (intern "stalinisme”), eller dets nye
uforpliktende liberalisme (som faktisk har styrket partiapparatets
grep sentralt). Det skyldes heller ikke sosialismens svekkede
teoretiske stilling - for sosialismen har vel egentlig aldri hatt
noe annet enn en rent ideologisk funksjon i DNA. Den viktigste
grunnen ligger i det jeg vil kalle DNA’s anti-sosialistiske tendens.
Anti-sosialismen ligger ikke bare i at sosialdemokratiet idag
mangler et økonomisk demokratibegrep. Den ligger i partiets
praktiske politikk for å hindre en sosialistisk utvikling. Hva
består denne anti-sosialismen i?
Året er selvsagt 1949: Norges tilslutning til NATO - med DNA’s
hjelp. Bare en DNA-regjering kunne på det daværende tidspunkt
fått Norge med i NATO på en så smertefri måte som tilfellet var.
Med f.eks. en borgerlig regjering, eller bare en normal demo
kratisk behandling av NATO-spørsmålet innad i DNA, ville saken
fått en langt mer opprivende og dramatisk karakter - ikke minst
for DNA. NATO-motstanderne i DNA ville fått et helt annet
spillerom. Et eventuelt flertallsvedtak på landsmøtet for NATO
etter en normal praksis, ville gitt et langt større mindretall og
mer utdypete motsetninger.
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Selv om dette er s.k. hypotetiske tanker med utgangspunkt i
fortidens begivenheter, er de ikke uinteressante når det gjelder å
forstå hva slags parti vi har med å gjøre. Når partiet i så stor
grad klarte å leve med NATO-motstanden og i det hele tatt fikk
landsmøtet våren 1949 til å akseptere at saken kom på dagsorden
- uten forutgående organisatorisk behandling i lokalleddeneskyldes det bl.a. den "stalinistiske" tradisjonen i partiet: parti
ledelsens autoritære (og dyktige) grep på organisasjonen - kombi
nert med medlemmenes evne til å underkaste seg denne autori
teten. Likevel var det NATO-spørsmålet som til syvende og sist
splittet partiet 12 år senere - med atomopprustningen og remilitariseringen av Vest-Tyskland i NATO-regi som oppladning.
NATO-spørsmålet er - i sin politiske kjerne - en slags historisk
reprise på Den 2. internasjonalens holdning til den 1. verdenskrig.
Skulle de sosialdemokratiske partiene støtte krigsforberedelsene,
støtte "sine" respektive kapitalistiske staters krigføring - eller
skulle de gå i mot dette, enten de befant seg på tysk eller
fransk/engelsk/russisk side? Bare et lite mindretall - Rosa Lu
xemburg, Karl Liebknecht, Franz Mehring i det tyske sosialdemo
kratiet gikk imot i Riksdagens rustningsbevilgninger til keiserens
arméer (1914). De ulike holdningene til krigen førte til splittelse
av Den 2. internasjonale. Dette var sammen med Oktoberrevolu
sjonen den viktigste enkelt-hending som la grunnlaget for en
varig splittelse av arbeiderbevegelsen internasjonalt og innad i de
enkelte land.
Strategisk sett dreier det seg om holdningen til det kapitalistiske
militærapparatet - eller mer generelt: til den kapitalistiske sta
tens voldsmakt. Den som tror at NATO-spørsmålet bare er et
spørsmål om en militærallianse mot en antatt aggressiv og ekspansjonistisk Sovjetunion, er i beste fall politisk naiv. NATO er
en anti-sosialistisk allianse. Dens formål er å sikre en "demo
kratisk utvikling" i medlemslandene, - og med dette menes ikke
en gang et parlamentarisk demokrati, siden land som det fasci
stiske Portugal (fram til 1975) og det tyrkiske militærdiktaturet
senere har kunnet være medlemmer av det gode selskap. NATO
skal sikre medlemslandene mot sosialistiske eller radikale sosial
demokratiske maktovertakelser også om de skjer med vanlige
parlamentariske midler. Eksempel: NATO-støtten til juntakuppet i
Hellas i 1967. (Juntaen fulgte en hemmelig CIA/NATO-plan for
militær maktovertakelse i påtrengende tilfelle.)
NATO er en organisasjon til forsvar for "den borgerlige orden
en forlengelse av nasjonalstatenes voldsapparater, en internasjo
nalisering av dem. NATO er USA-imperialismens viktigste militære
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allianse og inngår slik i en global strategi for undertrykking og
utbytting.
Gjennom DNA og andre sosialdemokratiske partier er det store
flertall av befolkningen i de vest-europeiske landene gjort til
politisk og psykologisk massebasis for denne militæralliansen. Det
er intet mindre enn en historisk tragedie. For å bruke et uttrykk
fra Lenin, er DNA og lignende partier blitt en "overføringsreim" i
forholdet mellom imperialismen og arbeiderklassen.4 Det spanske
sosialdemokratiet til Felipe Gonzales er det siste eksemplet (1985)
på denne formidler-rollen. Sosialdemokratienes -kanskje særlig det
norske - rolle ved det s.k. dobbeltvedtaket i NATO fra 1979 om
utplassering av nye atomvåpen i Europa knyttet til "forhandlin
ger" om nedrustning, illustrerer i et nøtteskall deres "historiske
oppgave" i NATO: Gi støtte til NATO-opprustningen (utplasserin
gen) på en slik måte at det kan aksepteres/forsvares overfor
befolkningen i de enkelte land.
Selvfølgelig møtte sosialdemokratiene sterk motstand i sine grunn
plan i denne saken, men de klarte å ri stormen av - særlig hvis
de i mellomtiden havnet i opposisjon, slik som f.eks. DNA, og
derfor i større grad kunne lefle med fredsbevegelsen med "ryggen
fri", mens det ble overlatt til Høyre å føre DNA’s atompolitikk
fra 1979 videre i regjeringsposisjon etter 1981.
Oppløsningen av NATO er en nødvendig forutsetning for en
fredelig overgang til sosialisme. Men Vest-Europas tilknytning til
NATO gjør ikke bare en fredelig overgang til et sosialistisk
system umulig - det gjør selve tanken på sosialisme nærmest til
en utopi i lang tid framover. Det gjør det sosialistiske prosjektet
på sett og vis mindre "troverdig" og virker slik politisk de-moraliserende og oppsplittende på ethvert tilløp til sosialistiske
bevegelser. Det er "makta som rår". Av samme grunn er for
ståelsen av NATO-spørsmålet det eneste noenlunde sikre kjenne
tegn på om noen hører til den politiske venstresiden. Her går den
politiske demarkasjonslinjen. (Den går ikke etter teoretiske eller
ideologiske kjennetegn, f.eks. om man er "marxist" eller ikke).
Oppløsningen av NATO er følgelig en strategisk målsetting for
venstresiden i Europa. Men det er ikke først og fremst venstre
siden som kommer til å foréstå denne oppløsningen: den viktigste
drivkraften i første omgang blir en skjerping av de interne
motsetningene i NATO-alliansen. Denne prosessen er i gang så
smått.
Den stadige utvanningen av det sosialistiske innslaget i DNA er
et naturlig resultat av DNA. som NATO-parti. At sosialisme opp
hører å være en politisk målsetting, men reduseres til en prosess
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uten mål ut over kapitalismen, er bare en logisk konsekvens av
at forestillingen om sosialisme og tilslutning til NATO er uforen
lig og bare egnet til å skape politisk schizofreni. NATO-spørsmålet virker som en intellektuell lammelse med sikte på å utvikle
en sosialistisk debatt innad i partiet - og i skjæringspunktet med
fagbevegelsen. Det hemmer selvsagt ethvert tilløp til opposisjon
og bevegelse mot utslag av imperialismen og rustningskappløpet
som NATO er en motor i. Av samme grunn er sosialismebegrepet
mer nødvendig enn noen sinne i norsk arbeiderbevegelse.
NATO’s kaninfarm
Disse anti-sosialistiske virkningene av DNA’s NATO-politikk
formidles av en rekke interne mekanismer som dels er organisa
toriske, dels politisk-psykologiske. Enhver ung og lovende politi
ker i DNA/AUF som sikter mot en politisk karriere ut over
lokallaget i retning det sentrale partiapparatet, må oppgi å være
NATO-motstander dersom han/hun er det i utgangspunktet. De
mange AUF-lederne, som en periode etter at deres formannstid
var over, dukket opp i DNA-apparatet som omvendte NATOtilhengere (gjerne litt kritiske), er det kanskje mest typiske
eksemplet på denne prosessen. Man må legge av seg NATO-mot
standen for å bli stueren i DNA. En sentral posisjon i DNA er en
potensiell posisjon i statsapparatets maktorganer: Det er bare
logisk og naturlig at disse organene ikke kan risikere å få NATO-motstandere (=muldvarper) inn i sine kontorer. Treholt-saken
har skjerpet denne disiplineringseffekten. - Mens AUF-lederne
tidligere gjerne ventet en tid med å framstå som NATO-tilhen
gere, har den nåværende AUF-lederen sørget for å framstå som
politisk stueren i dette spørsmålet allerede mens han sitter som
AUF-leder. Jens Stoltenberg sikret seg et (knapt) flertall for
AUF’s nye NATO-politikk på landsmøtet i 1987 og var selv den
drivende kraften bak annulleringen av NATO-motstanden fra
AUF’s politiske dagsorden. Hans videre karriere er dermed sikret
en flying start i DNA - uten den sedvanlige karenstid hvor
NATO-spørsmålet kan "modnes".
Denne disiplinerings- og underkastelsesmekanismen gjelder ikke
bare i partiet sentralt. NATO-effekten gjennomsyrer organisa
sjonen langt nedover i rekkene, fordi NATO-spørsmålet avgjør
hva slags politikertype man har med å gjøre: et mer eller mindre
opposisjonelt medlem med venstrevri i sine holdninger, eller et
solid medlem til å stole på - som ikke vil lage bråk i saker som
angår partiets grunnlag. NATO-spørsmålet er ganske enkelt en
lydighetsmekanisme som gjør selvstendig politisk tenkning vanske
lig og får politiske virkninger på de menneskene som fanges inn
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av den, langt ut over NATO-spørsmålet isolert sett. Håkon Lies
politiske overvåkning fram til slutten av 60 årene er idag over
flødig. Den er erstattet av partiaktivistenes selvdisiplinering.
NATO-spørsmålet er den politiske akse som partiet dreier rundt.
Det bidrar til å kvele alle sosialistiske tilløp og dermed til å
lukke partiet. Partiet er ikke lenger et åpent masseparti, et
genuint reformistisk eller sosialdemokratisk parti som kan være
åpent for sosialistiske strømninger og til og med inngå i en
sosialistisk bevegelse. Det er ganske enkelt umulig å forene denne
form for åpenhet med rollen som regjeringsparti i et kapitalistisk
statsapparat tilsluttet NATO over tid. Et DNA uten sitt NATOstandpunkt med alle dets ringvirkninger ville vært et helt annet
parti som kanskje ville ha gjort SF og SV overflødige som par
tier, men ikke som politiske strømninger.
Den åpenhet det her er snakk om, er ikke den liberale uforplikt
ende åpenhet, men en åpenhet som følger av at partiet er del av
en større bevegelse og en motor i denne. Lukkingen av DNA er
ikke bare et resultat av at bevegelsen nesten ikke lenger fins ut
over valgkampmobiliseringene. Det er også et resultat av at DNA
som regjeringsbærende parti innenfor det kapitalistiske statsappa
ratet ikke lenger kan være det åpne massepartiet, ikke lenger
kan være en mobiliseringsfaktor i arbeiderklassen ut over det å
mobilisere klassens stemmer ved de parlamentariske valgene.
Derfor er det heller ikke mulig lenger å betrakte DNA som et
sosialdemokratisk parti i egentlig forstand. En sosialdemokratisk
politikk har ikke være ført siden midten av 70-årene.
En sosialdemokratisk politikk ville - i dagens situasjon - ha vært
et stort framskritt.' Men det forutsetter en bredere bevegelse,
vilje og evne til å mobilisere arbeiderklassen politisk ut over
valgene. Det forutsetter på sin side at partiet har et sosialistisk
grunnperspektiv, noe det mangler. Når en sosialistisk, offensiv
overgangspolitikk ikke er mulig, er en reformistisk, sosialdemo
kratisk politikk det nest beste. Bare et sosialistisk parti kan i en
slik situasjon føre en sosialdemokratisk politikk.
Noter
1) Gunnar Skirbekk: "Sosialdemokratiet som teoretisk forståing", "Til djevelens
forsvar" og andre essays. Oslo 1987, s. 150-51.
2) Fungerende leder i LO, Leif Haraldseth, begynte forberedelsene til hovedta
riffoppgjøret 1988 ved allerede i juli 1987 å hevde offentlig at LO burde aksep
tere et nytt nulloppgjør.
3) NTB/NRK 9. juli 1987, dagsnytt.
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4) Lenin brukte ordet "overføringsreim" da han skulle karakterisere fagforeninge
nes oppgave rundt 1920 i den nye sovjetstaten. De skulle virke som overføringa reimer mellom arbeiderklassen og regimet fordi arbeiderrådene (sovjetene) på
grunn av borgerkrigen i praksis var gått i oppløsning og partiet/regjeringsmakten
stod i fare for å bli mer isolert fra massene.
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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-

jft

Denne artikkelen er utdrag fra kap. V og det avsluttende kap.
VI i Ottar Brox’ bok: Ta vare, på Norgej Sosialdemokratiet under
høyrebølgenj, Gyldendal Forlag, 1988. Utvalget er foretatt av
Vardøgerredaksjonen med forfatterens samtykke.
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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
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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
190

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).

197

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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Arne Overrein:
FRIHET, ORDEN OG SOSIALISME
Spredte merknader til Arbeiderpartiets "frihetskampanje"
Av ordene i overskrifta er det bare ordet frihet som er honnør
ord. De to andre har ikke den samme status. Når Arbeiderpartiet
har våget å sette igang en frihetsdebatt1 og dermed beveget seg
inn i et ideologisk sett "fremmed" land, har dette sammenheng
med at en ideologi om frihet står uhyre sterkt blant folk flest i
det norske samfunn. (Om den sosiale bakgrunnen for dette for
holdet, se min første artikkel i dette Vardøger-heftet). Frihetsdebatten vil kanskje likevel bli et kortvarig kapittel i DNA’s
historie. Valgresultatet tydet jo ikke akkurat på at den har gitt
partiet noen ny giv. Man gjorde ikke noen nye innhogg blant de
velstilte middelklassegruppene. Derimot viste det seg at mange av
de gamle velgerne ble sittende hjemme i protest. Kanskje fører
dette til at partiet igjen tar frem gamle slagord. I den situa
sjonen partiet nå befinner seg må vi regne med vakling på dette
punktet. Man vil pendle mellom frihet (slik partiet nå oppfatter
dette begrepet) og den tradisjonelle solidariteten.
Den debatten som har vært ført - og som i virkeligheten har
bestått i en rekke utspill fra partiledelsen uten noen egentlig
debatt - har foregått på den individualistiske frihetens premisser.
Det har ikke vært gjort alvorlige forsøk på å klargjøre sammen
hengen mellom sosialisme og frihet. Det finnes ikke spor av noen
offensiv kritikk av det borgerlige frihetsbegrepet. Hele frihetsdebatten smaker derfor av en defensiv kursjustering i forhold til
høyrebølgens frihet. Angrepene på Høyre er sjølsagt fortsatt til
stede. Men det lyder hulere og hulere all den stund Arbeiderpar
tiet stilltiende overtar eller unnlater å avgrense seg i forhold til
Høyres liberale ideologi. Rent taktisk er dette heller ikke klokt:
de velgere som har vandret mot høyre, kan jo nå konstatere at
partiet kommer etter. Tvilsomt om dette skulle være grunn nok
til å stemme med partiet.
Frihet og likhet
Her skal vi ikke bry oss om dette taktiske aspektet, men om
selve debatten. Frihetsbegrepet har gjennom tidene vært fylt med
ulikt innhold. Først i det moderne borgerlige samfunn, i det 19.
og særlig det 20. århundre, får det en helt sentral plass i politisk
tenkning. I de førborgerlige, aristokratiske samfunn var det snakk
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om standsmessige friheter. Det dreide seg altså om privilegier og
rettigheter som adelen og andre priviligerte hadde eksklusiv
tilgang til og som følgelig var deres friheter. De ufrie var massen
av det arbeidende folket. En slik rettighet var f.eks. retten til å
delta i politikken, stemmerett og valgbarhetsrett osv. Som kjent
var det slik at også borgerskapet i en periode kunne nyte godt
av slike rettigheter- . mens flertallet fortsatt var ekskludert fra
dem. Like politiske rettigheter kom i det hele tatt ganske seint,
nemlig omkring overgangen til og delvis inn i det 20. århundre i
de fleste europeiske land. De kom på et tidspunkt da borgerska
pet var kommet på kollisjonskurs med arbeiderbevegelsen, og var
altså i hovedsak et resultat av arbeiderbevegelsens kamp.
Det er klart at det gamle standssamfunnets friheter ikke har noe
å gjøre med måten frihet oppfattes på idag. Når det nevnes her,
er det for å få frem et poeng som gjerne også kunne spilt en
større rolle i den pågående frihetsdebatten. Det moderne frihets
begrepet er tenkt som en frihet som alle har del i på lik basis.
Frihet koples sammen med likhet og for å sikre denne like frihe
ten forutsettes det en samfunnsmessig orden. De revolusjonære
borgerlig-demokratiske bevegelsene har tenkt en slik orden som
en rettslig orden. Disse nye tendensene slår definitivt gjennom i
den franske revolusjon. I Abbe Sieyes skrift om "Hva er tredjestanden?" fra 1789 taes det et oppgjør med det gamle frihets
begrepet: "Man er ikke fri gjennom privilegier, men gjennom
rettigheter som tilhører alle".2 Frihet er her blitt alles frihet. En
frihet av den type som utelukker andres frihet, er altså strengt
tatt ingen frihet.
Arbeiderpartiets nye statskritikk
Representantene for det engang radikale borgerskap, aksepterte
altså nødvendigheten av rettslig orden, dvs. statlige reguleringer
som en forutsetning for alles frihet. Hører vi på dagens nyliberalister, som angir "debattonen", skulle man tro at også dette stand
punktet var glemt og begravet. Tar vi likevel utgangspunkt her,
så blir et av hovedproblemene å bestemme hva slags reguleringer
av statlig-rettslig art som er nødvendig for å sikre friheten for
alle. Som kjent har de klassiske liberale og sosialistiske svarene
på dette problemet vært ulike. Sosialismens standpunkt har vært
og er fortsatt i prinsippet at kapitalens frihet ikke er forenlig
med de arbeidende massene frihet. Resultatet av arbeiderbevegel
sens kamp har da også vært en stadig innskrenkning av kapita
lens frihet og også friheten til alle priviligerte sosiale grupper
generelt. I dagens samfunn trues den lille manns frihet i hoved
sak av to krefter: nemlig maktkonsentrasjonene i næringslivet og
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maktkonsentrasjonene i statsapparatet. Og især er friheten truet
når disse to maktblokkene filtres inn i hverandre og samarbeider
over hodet på borgerne. Alt dette er helt elementært -det er
snart noe som tilhører almendannelsen til hver og enhver. Likevel
ser det ut som om Arbeiderpartiet har store vansker med å få
sagt dette i noenlunde klartekst. Har det noen gang streifet
partiledelsen at disse forhold kunne være kjernepunktet i en
frihetskampanje? Å dømme etter de innlegg som ble holdt på
landsmøtet i partiet så er det ikke kapitalismen og de stadig
større eiendomskonsentrasjoner på private hender som truer
friheten. Heller ikke er det de tradisjonelle autoritære systemene
i staten, slik som domstoler, politi og militærapparatet. Heller
ikke den autoritære og byråkratiske mentalitet vi ofte finner i
statlig og kommunal administrasjon. Disse tingene nevnes også,
men det man har konsentrert seg om er den velferdsmessige del
at statsapparatet. Her skal ressursene omfordeles, her skal bru
kernes behov taes mer hensyn til, her kan det blir snakk om
privatisering og markedskrefter (barnehager nevnes spesielt i
Førdes slakting av "hellige kyr"), her skal vi få desentralisering
som vil bety økt ulikhet. Alt dette kan leses ut av Førdes innlegg
og når det her gjengis bare stikkordmessig tror jeg ikke jeg
begår noen stor urettferdighet overfor Arbeiderpartiets fremste
ideolog. Til det er innlegget sjøl for mye et sammensurium av
stikkord og løse antydninger. Rett skal være rett: privatøkonomiske maktkonsentrasjoner nevnes, Førde annonserer en debatt
om det økonomiske demokratiet (s. 12). Inntil videre må vi vente
spent på den debatten. Inntrykket man sitter igjen med er at
Arbeiderpartiets ledelse vil ha debatt om ting som Arbeiderpartiet
og høyrekreftene kan bli enige om. Om de tingene som skaper
konfrontasjon med høyrekreftene vil ikke partiet kjøre igang noen
debatt.
Høyre og den liberale friheten

Det er viktig med frihetsdebatt. Men det er like viktig ikke å
føre debatten på liberalismens premisser. I den grad liberalismen
var en progressiv og frigjørende ideologi, inneholdt den også en
helt falsk premiss: småeiendommens dominans i det kapitalistiske
samfunnet. I et samfunn av små vareprodusenter kunne den
liberale utopi kanskje gå i oppfyllelse. Til grunn for den liberale
utopien ligger sammenblanding av privateiendom og eiendom av
produksjonsmidler, f.eks. hos den innflytelsesrike Locke finner vi
denne misforståelsen. Senere - utover på 1800-tallet og inn i vårt
århundre - ble liberalismen "realistisk". Proletarisk eiendomsløshet
på den ene side og voksende kapital - og maktkonsentrasjon på
den andre ødela utopien. I beste fall ble liberalismen sosiallibera202

lisme som gikk inn for klassekompromiss mellom arbeid og kapital
på kapitalens premisser. I verste fall ble den til aggressiv teori
om den evige konkurranse og den sterkestes rett som kjennetegn
ved menneskesamfunnet (jfr. sosialdarwinismen). I den første
versjon ble begrepet om lik frihet en uforpliktende frase, i det
andre tilfellet ble likheten mellom alle frie åpent forkastet: det
var bare de sterke som kunne være frie. Og idag? Milton Fried
man og Fremskrittspartiet kan uten problemer plasseres som
ultraliberalister. Men også i Høyres rekker spøker slike tanker.
Også her gjør man et poeng ut av motsetningen mellom frihet og
likhet og er villig til å ofre likheten på det som Høyre tror er
den økonomiske effektivitetens alter. Men heller ikke i sin mo
derne og aggressive versjon kan liberalismens utopi realiseres.
Dersom vi går ut fra høyreideologiens egne premisser, så vil vi
f.eks. legge merke til at det legges stor vekt på likheten i mulig
heten til å "komme seg frem". Likeledes holdes den frie konkur
ransens fane høyt hevet. Men nettopp de makt- og privilegiestrukturene som Høyre er så nært sosialt forbundet med, hindrer
selv disse elementær forutsetningene for den liberale utopiens
virkeliggjøring. Det er heller sjanseulikhet og konkurranseulikhet
på de svakes bekostning som fortsatt preger vårt samfunn.
Høyres venner i næringslivet motarbeider effektivt det program
matiske ønsket om fri konkurranse. Unntaket er først og fremst
arbeidsmarkedet: her ønskes et hardt konkurranseklima om job
bene, gjerne hjulpet på vei av litt arbeidsløshet. Dagens liberale
frihetstenkning reduseres til en populistisk appell til enkeltindi
videt om å forsvare sin frihet overfor "formynderstaten". Vær
ikke avhengig av stat og sosiale ordninger, stol på deg selv,
realiser deg gjennom konkurranse og ytelse. Dette budskapet om
fornying av den kapitalistiske arbeidsmoralen er ikke rettet til
samfunnstoppene, men til vanlige folk. I det hele tatt kan vi
observere hvordan Høyres ideologi gradvist er blitt "klasseløs".
Historikeren J.A. Seip skriver om partiets ideologiske budskap:
"Det ble opprinnelig kalt forsvaret for "minoriteten"; med
minoriteten mente de, og de sa det uten skjemsel, "de
besittende klasser". Men denne språkbruk ble ikke lenger
gangbar. Beskyttelse av minoriteten ble byttet ut med
beskyttelse av individet. Dermed forsvant hentydningen til
klassemotsetning. Forsvaret mot flertallstyranniet ble
fremstilt som et forsvar for det enkelte menneske".3
Sammen med statsfiendtligheten har denne appellen til enkeltindi
videt vært høyrebølgens sentrale innhold. Høyrebølgen innebærer
at dette budskapet har slått an hos en del vanlige folk som ikke
kan regnes til høyrekreftenes tradisjonelle sosiale støtter. De
203

ideologiske kursjusteringene har imøtekommet viktige endringer i
klasseforholdene.
Frihetens grunnlag: privateiendom kontra sosiale retter

Et kjernepunkt i all liberalistisk argumentasjon er det nære
sambandet mellom privateiendom og frihet. Et samfunn som ikke
bygger på privateiendommen kan ikke være fritt hevdes det. Et
svar på dette er det som Marx ga: desto verre for kapitalismen
som har fratatt det store flertallet eiendom og kontroll av pro
duksjonsmidlene. Mer interessant er imidlertid følgende betrakt
ning. Privateiendom baseres på en juridisk rettighet: eiendomsrett.
Det er ingenting i veien for å knytte friheten til andre rettig
heter enn privateiendommen, især ulike sosiale rettigheter som
sikrer enkeltindividet et minimum av sosial trygghet. Det er jo
også slike rettigheter som danner grunnlaget for at individet kan
ha den faktiske friheten det har idag. Bare på basis av slike
velferdsstatlige rettigheter kan alles frihet sikres på lik basis. Og
ikke av en privateiendom som er høyst ulikt fordelt. Det viser
seg at individene på grunnlag av sosial trygghet og likhet bedre
er i stand til å nyttiggjøre seg andre viktige rettigheter: både
sivile og politiske rettigheter.
Gjennom denne argumentasjonen har sosialismen løst friheten fra
sin begrunnelse i privateiendommen. Typisk er det i det hele tatt
at de ulike klassene alltid har søkt å begrunne friheten på en
slik måte at det samsvarer med deres klasseinteresser. For adelen
er friheten basert på oppvisning av styrke i kamp, på heltegjerninger. For borgerskapet er friheten knyttet til eiendom og kon
kurranse. Først i arbeiderklassens tidsalder er friheten knyttet,
ikke til rettigheter i det privatøkonomiske rom, men til politiske
og sosiale retter som staten garanterer og som arbeiderbevegelsen
forsvarer på det politiske plan. Den borgerlige frihet gjorde bare
noen frie. Idéen om alles like frihet oppsto riktignok i løpet av
de borgerlige revolusjonene, men disse idéene såvel som selve de
borgerlige revolusjonene var aldri rent borgerlige fenomener: de
var sterkt infisert av sosialrevolusjonære strømninger i samfun
nets undergrunn: småborgere, bondemasser, deklasserte intellek
tuelle og halvproletariske sjikt. Det er derfor ikke dekning for å
si at menneskerettene og den universelle frihetsidéen er borger
skapets bedrift. Det er et produkt av århundrelange massebeve
gelser i europeisk historie. Når overklassen har sluttet seg til
disse idéene så skjedde det fordi de sto under press.
Først i vårt århundre, og særlig etter 2. verdenskrig, blir den
individuelle friheten iallfall delvis realisert for alle. Vi beveger
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oss inn i det vi må kalle et ekstremt individualisert samfunn, der
samfunnsmedlemmenes frihetsbehov og frihetskrav preger det
offentlige livet. Dette er et logisk resultat av arbeiderbevegelsens
kamp, men det skaper også problemer for den samme bevegelsen.
Høyrebølgen er nettopp uttrykk for en vellykket utnytting av
slike problemer. Den vet å appellere til de vulgære og egoistiske
frihetsforestillingene og har skaffet seg velgeroppslutning på den
måten.
Frihetens grenser

For den som er interessert i å motvirke høyrebølgen, burde det
være klart at et hovedpoeng var å få frem at frihet ikke er det
samme som total egoisme eller individualisme. Bare anarkister og
ultraliberalister tenker slik. Skal friheten være demokratisk
fordelt, er det klart at enkeltindividet ikke kan realisere sin
frihet på bekostning av andres frihet. Friheten har altså sine
grenser, den kan bare virkeliggjøres innen en sosial orden. Bare
en orden som stiller økonomien under demokratisk kontroll og
som sikrer en rettferdig fordeling av godene, kan virkeliggjøre
friheten for alle. Bare en orden styrt ut fra sosialistiske prinsip
per kan altså virkeliggjøre friheten. I den grad friheten også
realiseres under dagens kapitalisme, skyldes ikke dette kapitalis
mens egen logikk, men fordi arbeiderbevegelsens har bygd opp
motkrefter i stat og samfunn som regulerer og begrenser utfol
delsen av den rene kapitalismen.
Jeg forutsetter at Arbeiderpartiet er sterkt interessert i å mot
virke høyrebølgen. Imidlertid er det bare å konstatere at partiets
frihetskampanje ikke legger noen hovedvekt på å kritisere den
vulgære høyreliberale friheten. Det hele minner mer om en for
siktig, opportunistisk tilpasning til deler av høyrebølgens ideologi.
Enkelte utsagn tyder rett ut på at man ikke ønsker å distansere
seg fra den høyreliberale friheten, som f.eks. når Førde uttalte på
DNA’s landsmøte:
"Fridom er ei positiv kjensle som er knytt til det einskilde
individet. Kvart menneske må avgjøre kva det oppfattar
med fridom. Her gjelder ikkje at du skal gjere mot andre
det du vil at dei skal gjere mot deg”, (s. 2).
Jeg avgjør altså selv hva jeg oppfatter som frihet. Dette er så
naivt at jeg velger å tro at Førde bevisst, for å gjøre frihets
kampanjen mer "attraktiv", hopper bukk over de virkelige pro
blemene i frihetsbegrepet og havner i den banale definisjonen:
frihet er å gjøre hva man vil. Dersom jeg bare kan ha "ei positiv
kjensle" av frihet ved f.eks. å bedrive ulike former for sex med
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barn eller bare under påvirkning av narkotiske stoffer, så er
dette altså frihet slik Førde forstår det. Som vi vet vil samfunnet
hindre meg i å realisere friheten på denne måten. Det er altså
ikke så enkelt som at jeg selv bestemmer hva eller hvordan jeg
virkeliggjør friheten.
Nå mener sikkert heller ikke Førde det. Kanskje han mente å si
at det finnes visse rammer for friheten og at alle kan velge
hvordan de benytter sin frihet innen disse rammene? Men det er
noe helt annet enn det han faktisk sa. Sier vi det slik, reises
spørsmålet med en gang hvor disse rammene skal trekkes. Og
dermed blir det nødvendig å markere forskjellen på et liberalis
tisk og et sosialistisk frihetsbegrep. Førde gjør det indirekte flere
steder, f.eks. når han sier: "Fridom er ikkje en rett til å utnytte
eller skape ufridom for andre" (s. 3). Han understreker også
riktig at ethvert samfunn trenger reguleringer og kaster så frem
spørsmålet om hva som er gode og hva som er dårlige regulerin
ger. (s. 3). Men så blir aldri dette spørsmålet besvart. Isteden
inntar han en defensivposisjon overfor høyrekritikken: "Vi kan
ikkje komme unna at den sosialistiske tradisjonen som også vi er
ein del av, ofte har ført til løysingar som mange har oppfatta
som byråkratiserande og sentraliserande". (s. 6) Nettopp utsagn av
denne typen fra høyeste hold i partiet bidrar sterkest til desorganiseringa og demobiliseringa overfor høyrekreftene som vi kan
observere innen Arbeiderpartiet idag. Førde beveger seg i sitt
innlegg stilltiende fra temaet reguleringer som er nødvendige for
å sikre friheten i et samfunn over til høyrebølgens yndlingstema:
reguleringer som fratar individene friheten. Det er på dette
punktet Førde så begynner å snakke om konkurranse, marked,
desentralisering, privatisering som stikkord for reformer innen
velferdsstaten. Om enn indirekte, så er det nærmest full kapitula
sjon overfor den høyreliberale statskritikken Førde foretar i sitt
landsmøteinnlegg. Er det Arbeiderpartiets egen innstrammingspolitikk som skal legitimeres på denne måten?4
Velferdsstat og demokrati

Det klages på velferdsstaten. Folk stiller stadig større krav til
hvordan de blir behandlet i ulike statlige instanser. Men dette
kan primært avhjelpes ved å bygge ut og styrke velferdsstatens
organer. Køene på sosialkontorene avhjelpes ikke ved å rette
høyrekritikk mot personalet, men muligens gjennom å ansette
flere folk. Kritikken fra vanlige folk overfor statlige myndigheter
er i seg selv uttrykk for at demokratiske rettigheter blir brukt
og kan spille en konstruktiv rolle i forbindelse med ytterligere
demokratisering av statsapparatet. På den annen side finnes det,
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ifølge statsviteren William Lafferty som har undersøkt folks
holdninger til offentlige tjenester, "ingen klare bevis for at
høyrebølgen skyldes "maktesløshet og frihetsberøvelse" vis a vis
offentlige tjenester eller reguleringer".5 Borgerskapet og småbor
gerskapet føler kanskje sine posisjoner truet og sin tilværelse
ufri av de reguleringene de blir underlagt. De har da også alltid
kritisert velferdsstaten. Folk flest har derimot tjent på velferds
staten og er også fullt klar over det. Når folk flest kritiserer
staten er det ut fra andre verdipremisser enn de priviligerte
sosiale gruppene. Dessuten er det ingenting som tyder på at folk
flest har noen mindre kritisk holdning til byråkratiseringa og
maktkonsentrasjonen i næringslivet. 70 år etter at Max Weber, en
opplyst representant for borgerskapet, slo fast at byråkrati seringstendensene innen det privatkapitalistiske området er like
sterk og like frihetsberøvende som den statlige byråkratiseringa,
ville jeg trodd at Einar Førde, som burde kunne regnes som en
opplyst representant for arbeiderbevegelsen, også ga dette temaet
den nødvendige sentrale plass i frihetsdebatten. Det er nesten
utrolig at dette ikke har skjedd. Sentrale premisser i den høyreliberale agitasjon mot stat og statlige reguleringer godtas. Førde
og Arbeiderpartiet godtar byråkratikritikken mot de mest progres
sive delene av statsapparatet, nemlig velferdsordningene. Dermed
kastes det også vrak på den langvarige kampen for demokrati
sering av staten som arbeiderbevegelsen har ført og som - para
doksalt nok - er en av de store historiske fortjenestene til
Førdes eget parti. Det synes nå som redselen for å falle inn i
den for Arbeiderpartiet karakteristiske tilbakeskuende heroisering
av tidligere politiske innsatser, under partiets "modernisering" har
slått over i sin "udialektiske" motsetning, nemlig total historieløshet og dermed politisk perspektivløshet.
To slags byråkratikritikk

Det har lenge vært på moten med byråkratikritikk. Frihetskam
panjen er Arbeiderpartiets knefall for denne moten. Når partiet
nå snakker om staten hører vi mye om byråkrati, lite og ingen
ting om den grunnleggende demokratisering som gradvis har
omformet staten i progressiv retning. Jeg mener ikke å benekte
at byråkrati finnes. Men vi kvitter oss ikke med det ved å nedbygge velferdsstaten gjennom privatiseringer, men ved å gjøre
demokratiet mer reelt, ved å sørge for at den autoritære stil,
også i sine moderne raffinerte former, forsvinner, ved at avstan
den mellom folk og administrasjon minsker. For å beholde propor
sjonene er vi nødt til å spørre oss hvordan det forholdt seg med
disse tingene tidligere. Hvordan var det på femtitallet, hvordan i
mellomkrigstiden? Var den autoritære, byråkratiske behandling av
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enkeltmennesket innen offentlige etater sterkere eller svakere?
Svaret på dette spørsmålet er trolig avhengig av klasseperspektivet. For overklassen var det vel lettere å hanskes med myndig
hetene enn det er i dagens mer formaliserte behandling som i
større grad skjærer alle over en kam. Når det gjelder flertallet
så er det liten grunn til å anta at datidas behandling var mindre
byråkratisk og autoritær. Folk som var dårlig kjent med offentlig
administrasjon, som ikke var klar over rettene sine, og som
manglet retter de har idag, som var uvant med å legge frem ting
på en saklig-formal måte - slike folk sto med lua i handa på de
offentlige kontorene, slik de også gjorde det overfor arbeids
giverne.
Så kan man i neste omgang spørre: dersom det var slik, hvorfor
var da ikke byråkratikritikken den gang sterkere enn den faktisk
var? Ja, her er vi ved et kjernepunkt. Det henger delvis sammen
med at sosiale grupper som i høyeste grad er taleføre i offentlige
sammenhenger, nemlig borger- og småborgerskapet, idag langt
sterkere enn tidligere rammes av statlige reglementeringer av det
sosiale livet. Idag skriker de høyt, men deres sak behøver ikke av
den grunn å være berettiget. På den annen side har vi det jevne
folkeflertallet og hvordan dets forhold til byråkratiet har utviklet
seg. Her høres også kritikken av byråkratiet langt tydeligere enn
tidligere. Dette behøver imidlertid ikke å være begrunnet i at de
byråkratiske "overgrepene" er større på 80-tallet enn f.eks. på
50-tallet. Det er trolig heller slik at det idag hersker en situa
sjon som gjør at man lettere våger å komme med kritikk, til og
med er det sannsynlig at det klages til overmål, over ting som
egentlig er ubetydeligheter. To forhold kan rimeliggjøre en slik
påstand. For det første har vi i de siste 20 årene hatt en ideo
logisk atmosfære i Norge som i langt større grad har oppmuntret
til byråkratikritikk enn tidligere. Jeg tenker her på utviklingen
av teorier som begrunner en negativ holdning til stat, byråkrati
og teknokrati først på venstrefløyen (slutten av 60-tallet), senere
på høyrefløyen (høyrebølge og nyliberalisme fra 70-åra og utover).
Venstrefløyens statskritikk var dessuten knyttet til nye antiautoritære holdninger, holdninger som har hatt grobunn også hos
folk flest, særlig ungdomsmassene, uansett om disse har vært
venstreorientert eller ikke. For det andre har økt utdannelse og
økt levestandard økt både kunnskapen om og kravene til velferd
sstaten. Derfor ligger det i den økte krav- og kritikkmentaliteten
en fundamental aksept av velferdsstaten, det forventes at den er
der og fungerer, som det mest sjølsagte i verden. Som sagt blir
også kritikken raskt høylydt av samme grunn.
Sammenfattende vil jeg si at det finnes to typer byråkratikritikk
som kan være vanskelig å skille i den daglige debatt, men som
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egentlig er vesensforskjellige. Den ene typen er reaksjonær og
kommer fra grupper som får sin priviligerte stilling begrenset av
statlige reguleringer. Den andre typen er en kritikk som ikke
avviser velferdsstat og reguleringer, men som mener at regule
ringene ikke fungerer godt nok. Den siste gruppen er i flertall.
At den er blitt lydhør i de seneste tiår, har ikke sammenheng
med økt byråkratisering, men heller med økt demokratisering av
samfunnet, så paradoksalt det enn kan høres. Imidlertid består
faren for at denne folkelige byråkratikritikken kan resultere i
høyredreining og samrører med den reaksjonære kritikken. Nemlig
i den situasjon der sosialdemokratiet stiller seg i spissen for en
innstramningspolitikk som reduserer velferdsapparatenes mulighet
til å imøtekomme de økte behov og krav som artikuleres stadig
høyere. Noe av dette er vel dagens situasjon, og det må spesielt
for Arbeiderpartiet være litt av en hodepine. Frihetskampanjen
kan overhodet ikke løse disse problemene, bare forverre dem
ytterligere.
Poenget er ikke å avvise all byråkratikritikk. Den må imidlertid
nyanseres, det må undersøkes konkret hva som skjuler seg bak
den. Dessuten må temaet byråkrati også utvides til en kritikk av
kapitalens byråkratisering, for på denne måten å nøytralisere
høyrebølgen. Innen næringslivet er trolig demokratiseringa av
makt kommet langt kortere enn innen staten. Demokratisering må
bety at alle maktsentra som utøver innflytelse over folks liv, må
komme under demokratisk, folkevalgt kontroll. Dette gjelder
offentlige såvel som private maktkonsentrasjoner. Dessverre ser
det ikke ut til å Arbeiderpartiet helt har våget denne sammenknytning av privat og statlig. Partiet har valgt å utsette debatten
om økonomisk demokrati til et senere tidspunkt. Men dermed
halter hele frihetsdebatten over i høyreretning. Det mumles noe
om demokrati og maktspredning, men - typisk nok - som noe som
var fortidas kampsak: Innsikten om sammenhengen mellom frihet
og makt "gjorde oss til konsekvente demokratar og førte til
årelang kamp for demokrati og maktspreiing". (Førde s. 3). Hvor
for det tilbakeskuende perspektivet? Kampen på dette området er
vel ikke avsluttet fra Arbeiderpartiets side?
Den private friheten og markedet

Begrepet demokrati og demokratisering fører meg over til et siste
kritisk punkt i Arbeiderpartiets kampanje. Vi kan si at frihets
begrepet slik det har utviklet seg fra det tidligborgerlige til
dagens moderne samfunn har to nokså ulike dimensjoner. På den
ene sida dreier det seg om at frihet betyr autonomi. Individet
forføyer fritt over seg sjøl, bestemmer alene sine mål og interes
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ser. Det opptrer altså som enkeltaktør på det private plan og
søker å sikre sine økonomiske og andre privatinteresser. Denne
friheten er dermed å forstå som gode muligheter til å sikre slike
privatinteresser.
Kun denne friheten, knyttet til individene som privatmennesker,
er det høyrebølgen har gjort seg til talsmann for. Kjernepunktet
har vært at individets rettigheter innen den økonomiske sfæren
skulle utvides. Kontraktsfriheten skulle ifølge liberalismens ideo
loger om mulig være total. Dvs. kontrakter om arbeid, salg av
boliger (et viktig tema i det siste tiårs debatt) og generelt kjøp
og salg av konsumgoder skulle utelukkende være en sak mellom
kontrahentene. Men betyr dette en utvidelse av friheten? En av
dem som mest inngående har analysert rettsutviklingen innen
kapitalismen og som langt ifra var noen sosialist, nemlig Weber,
benektet at endring av rettsforholdene i denne retning betyr mer
frihet. Den betyr bare at én form for tvang og regulering blir
erstattet av en annen form (markedskreftenes upersonlige regule
ring). "Resultatet av kontraktsfriheten er altså i første rekke:
åpning for muligheten til, å skaffe seg makt over andre, ved at
en klok anvendelse av egen eiendom på markedet blir benyttet
som middel".6 Formelt sett kjenner ikke markedets logikk til
personlig autoritet eller direkte tvang. Men markedets upersonlige
tvang er like "autoritær" overfor markedets tapere som den
statlige regulering. Frihet for noen må dermed bety tap av frihet
for andre.
På bakgrunn av dette realistiske syn fremstår Førdes omtale av
konkurranse og marked som den rene lovsang til kapitalismen.
Det går ikke an som Førde gjør, å bruke Martin Gunnar Knudsens
innsats for private barnehager, som begrunnelse: "Vi kan ikkje
prøve å stille oss til venstre for Martin Gunnar Knudsen", (s. 9)
Dette er å ta tilflukt til retorikk - i mangel av saklige argu
menter. Førde synes å glemme her at Martin Gunnar er opptatt
av å få igang én barnehage, mens Førde uttaler seg prinsipielt om
DNA’s politikk på dette området.
Dessverre tyder Førdes innlegg på at Arbeiderpartiet er ivrig
opptatt av å løpe fra sin egen politikk og sine prinsipper i spørs
målet om reguleringer kontra konkurranse. At partiet ga opp den
sosiale boligpolitikken og lot markedsegoismen bre seg på dette
meget viktige området, var nok ingen tilfeldighet. Etter sitt
retoriske forsvar for private barnehager uttaler Førde videre: "Eg
ser også som ein naturlig konsekvens av dette at vi vitaliserer
vår debatt om kva marknaden og lovene om tilbod og etterspørsel
kan brukast til. Vi må kvitte oss med skuldningar om at vi er
markedsfiendtlige". (s, 9-10). Her kommer det tydelig frem. Det er
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kritikken fra høyre: beskyldninger om markedsfiendtlighet Arbei
derpartiet føler behov for å forsvare seg imot. Ut fra denne
defensivposisjonen makter ikke partiet lenger å forsvare sin egen
politikk. Mens det er behov for en klarere og skarpere begrun
nelse av hvorfor markedet må reguleres, så leverer Arbeider
partiet ytterligere argumenter for dereguleringer. Dermed under
minerer de sitt eget politiske fundament.
Denne privatborgerlige friheten har alltid tjent borgerskapets
økonomiske interesser. Idag tjener den i tillegg interessene til
visse bedrestilte arbeidergrupper, f.eks. på området boligmarkedet.
Men denne kontraktsfriheten betyr samtidig at situasjonen van
skeliggjøres for andre arbeidergrupper, nemlig de som ennå ikke
har boligeiendom. Resultatet av markedets frihet blir at arbeider
grupper settes opp mot hverandre og dermed en politisk svekkelse
av arbeiderbevegelsen.
Den politiske friheten og demokratiet

Høyrebølgen ønsker å snevre inn friheten til den privatøkonomiske friheten. Men det er altså en annen dimensjon ved friheten
som er viktigere, nemlig den politiske friheten. Høyreideologiens
"normalmenneske" er egoisten som har nok med seg og sitt.
Samfunnsengasjement, samfunnskritikk og politisk aktivitet er
nærmest noe irrasjonelt og unormalt, stort sett er det utopiske
venstreradikalere som holder på med slikt. I "høyresamfunnet"
skal mer overlates til markedet. Sagt med andre ord skal mindre
overlates til direkte politiske beslutninger. Det betyr at verdien
av politisk aktivitet blir redusert. Mindre innflytelse blir kana
lisert gjennom det politiske demokratiet og de politiske masse
bevegelser (først og fremst arbeiderbevegelsen) som opprettholder
et aktivt demokrati. Denne utviklinga skaper en ond sirkel. Dess
mer maktesløse de politiske organene blir overfor markedskref
tenes inntog på ulike områder, dess sterkere blir frustrasjonen
over politikk og politikere blant folk flest. Dermed reduseres
folks politiske engasjement og deltakelse i faglig og politiske
organisasjoner. Politikken byråkratiseres ytterligere og masse
bevegelsens legitimitet som ivaretaker av vanlige folks interesser
svekkes, osv., osv.
Man skulle tro at Arbeiderpartiet ville sette alt inn på å snu
denne onde sirkelen. Det er jo nemlig dette partiet som har mest
å tape på denne utviklingen. Økt frihet i form av økt demokrati
og økt medbestemmelse kunne ha vært et utgangspunkt for en
effektfull kritikk av høyresidas "frihet". Man skulle dermed
forvente at Arbeiderpartiet satte det politiske demokratiet i
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sentrum for sin frihetskampanje. Dette har ikke skjedd. Rett nok
snakkes det også om demokratisering. Men det poengteres ikke at
det her ligger en vesentlig forskjell mellom et sosialistisk og et
liberalistisk frihetsbegrep. Høyreliberalismen mener ikke at det
trengs noen ytterligere demokratisering av det norske samfunnet.
Isteden er det markedets innflytelse som skal økes. Markedets
frie spill er jo det egentlige demokrati for høyreliberalismen.
Demokratisering betyr nødvendigvis også endringer i politikken i
samsvar med de kollektive krav og ønsker som demokratiet kana
liserer. Men dermed betyr det også en sterkere stat, en stat som
trolig griper regulerende inn mot priviligerte interesser som
opererer i de ulike markedene. Derfor vil alltid høyrekreftene
forsøke å deskreditere en reelldemokratisering av samfunnet ved å
kalle det økt byråkrati og tvang. Eller - en annen mer kompromissvennlig strategi - man lar demokratiseringen gå sin gang,
men uten at det resulterer i konkrete politiske endringer. Det
hele "koker bort i kålen" og høyresida kan innkassere nok et
argument om at økt medbestemmelse bare fører byråkrati med
seg.
For underklassene kunne ikke den personlige friheten få samme
positive betydning før den ble knyttet til politisk frihet: retten
til politisk deltakelse og medbestemmelse. Uten arbeiderbevegel
sens partier og interesseorganisasjoner og den demokratisering av
statsapparatet som disse organisasjonene har kjempet for, kunne
heller ikke de private rettene og frihetene som den vanlige mann
og kvinne idag nyter, vært en realitet. Arbeiderklassen trenger
derfor den politiske friheten i langt større grad enn borgerskapet,
den trenger fremfor alt demokratiet for å påvirke staten til å
regulere markedskreftenes frie spill til det arbeidende folkets
fordel. Denne "sapimenblanding" av sosiale gruppeinteresser på
samfunnsplanet med staten, skulle ifølge den liberale teori ikke
finne sted. Fra et sosialistisk standpunkt er denne gjensidige
påvirkningen mellom stat og samfunn nettopp uttrykk for den
liberale teoriens prinsipielle svakheter. De individuelle privatinte
ressen som ifølge den liberale teori skulle konkurrere fritt på
markedet, er i det moderne samfunnet forvandlet til organiserte
klasseinteresser. Disse søker støtte i den offentlige opinion og
hos staten. Demokrati er her en vesentlig forutsetning for at
underklassen overhodet kan påvirke staten. På den annen side vet
vi at de høyere klassene alltid har hatt og fortsatt har, sine
ikke-demokratiske påvirkningskanaler overfor staten.
"Organisasjonssamfunnet", fagbevegelsens masseorganisasjoner osv.
er en trussel mot den enkeltes frihet, hevdes det. Tvert imot må
vi si: den er en forutsetning for at den enkelte ikke skal bli et
offer for den sterkes rett. Masseorganisasjoner som organiserer
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underklassene er derfor uunngåelig for å sikre enkeltindividets
trygghet og frihet. Det er en prinsipiell forskjell på interesse
organisasjoner som organiserer de underpriviligerte grupper og de
interesseorganisasjoner som organiserer overklassenes interesser.
Bare de første organisasjonenes kamp har samtidig en demokratiserende virkning på hele samfunnet. Vi kan ikke bygge ned
organisasjonssamfunnet uten samtidig å svekke demokratiet og
vanlige folks personlige frihet.
Det er ikke tvil om at det er vanskelig å få til et fungerende
demokrati, det vil det også være i et sosialistisk samfunn. Men
det kan aldri bli et argument for å redusere eller avskaffe demo
kratiet. Tvert om tyder alt på at demokrati er en nødvendighet
for at et komplisert samfunn overhodet skal fungere. Samfunnet
blir derfor mer og mer avhengig av at en viss del av befolknin
gen sitter inne med de kunnskaper og det samfunnsengasjement
som er nødvendig for å opprettholde demokratiet. Om denne
andelen ikke økes betraktelig, vil demokratiet uthules og mar
keds- og høyrekreftene vil få økt innflytelse. I den borgerlige
tradisjon har det vært lagt hovedvekt på å sikre individets
frihetsrom som privatindivid i forhold til statens myndighet. Dette
er naturligvis helt vesentlig også i et sosialistisk samfunn. Men
minst like viktig er individets rett til ikke bare beskyttelse fra
staten, men deltakelse i stat og samfunn.7 Denne politiske frihetstradisjonen er det de radikale, samfunnsomdannede bevegel
sene som har båret frem.
Bare en slik kontinuerlig demokratisk aktivitet nedenfra kan
hindre at staten blir byråkratisert. Den demokratiske deltakelse
er derfor ikke bare en grunnleggende frihet, men også en nød
vendig del av samfunnets politiske funksjonsdyktighet. Som sagt
vil samfunnet i økende grad være avhengig av at et minimum av
folk interesserer seg og engasjerer seg i politisk aktivitet. Dette
problemet er større for sosialismen enn for kapitalismen. Sosialis
men er nemlig en samfunnstype som søker å realisere verdier som
bare kan realiseres under demokratiske betingelser. Sosialismen
kan ikke fungere dersom individene utelukkende forstår sin frihet
som en egoistisk privatfrihet.
Frihetens mangfold under sosialismen

Her sosialismen noen muligheter? Mange, også på venstresida,
mener nei. Sosialismen kan ikke fungere ut fra den rent borgerlig-egoistiske friheten. Sosialismen kan heller ikke fungere dersom
likheten blir påtvunget borgerne gjennom statsapparatet. Likhet i
en situasjon der det hersker knapphet av goder vil ikke komme
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ut over en formaljuridisk likhet. Den vil bare være likhet i
forhold til en bestemt målestokk, i forhold til en annen måle
stokk vil den være ulikhet. Dette poenget finnes alt hos Aristote
les og er gjentatt av Marx i Kritikk av Gothaprogrammet: lønnslikhet vil være likhet ut fra arbeidstid, men f.eks. ut fra indivi
duell dyktighet eller ut fra arbeidernes forsørgelsesbyrde vil det
være ulikhet. Absolutt og rigorøs likhet er derfor ikke i seg sjøl
noe sosialismen trakter etter. Derimot en situasjon der overfloden
av goder og behovenes mangfoldighet vil gjøre at det for enkelt
individet ikke blir så nøye om noen får mer eller mindre av det
ene eller andre. Der altså selve den formale likhetsbetraktning
blir irrelevant eller iallfall ikke lenger spiller hovedrollen. Denne
tilstand forutsetter et høyt teknisk produktivitetsnivå og at
arbeidet blir en slags samfunnstjeneste som deles mellom alle
arbeidsføre.
Jeg skal ikke gå videre her. Imidlertid er det klart at en slikt
samfunn krever en høy grad av kollektivitet og solidaritet. Sam
tidig skal dette samfunnet også være et resultat av den enkeltes
frie utvikling. Forutsetningen for at dette skal gå er at begrepet
om frihet får et annet innhold enn det økonomisk-egoistiske det
har ut fra den kapitalistiske ideologi. La oss derfor enda engang
se på frihetsbegrepet.
Vi fant at friheten hadde to hovedkomponenter: en privat-individuell og en politisk. Vi må innrømme at den rent individuelle
friheten er den som minst av alt kan tenkes bort. Individet vil
alltid være individ, på en eller annen måte opptatt med sin egen
lille "private" verden. Vi så også at den politiske deltakelsen på
sin side ikke var noen absolutt nødvendighet. Vi kan si det slik
at individet alltid vil være opptatt av å realisere seg sjøl på en
eller annen måte og at politisk og samfunnsorientert aktivitet
bare er en av mange mulige former for "sjølrealisering".
Samtidig har vi også konstatert at alt i den borgerlige ideologi
dukker problemet opp: Hvordan realisere den private friheten på
en slik måte at individene kan inngå i et kollektiv, et mer eller
mindre sivilisert samfunn? Vi må samtidig konstatere at den
borgerlige ideologien tar som utgangspunkt at individene står i en
egoistisk konkurransesituasjon til hverandre og at dette resulterer
i at den borgerlige samfunnskonstruksjonen blir preget av ganske
mange anarkistiske trekk. I den borgerlige ideologien er det altså
en nær sammenheng mellom frihet, privateiendom og egoisme.
Sosialismen er bare mulig dersom denne sammenhengen oppløses.
Det kan den gjøre ved at individenes sjølrealisering tar en annen
retning enn sjølrealisering på markedet, i den økonomiske kon
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kurransekampen. Den kan sjølsagt tenkes andre former for sjøl
realisering enn på dette privatøkonomiske området. Det må ikke
være av politisk eller offentlig art heller. Vi kan ganske enkelt
se oss om i vårt samfunn: langt ifra alle "realiserer" seg på en
vellykket måte innen økonomisk konkurranse. Mange trekker seg
tilbake til familie, noen dyrker kunst eller en hobby. For mange
unge er det erotiske og den erotiske konkurransekampen den
vesentlige realisering, andre driver idrett eller trakter etter å
gjøre noe aparte slik at de får oppmerksomhet og blir berømt.
Atter andre vender denne verden ryggen og trekker seg inn i et
liv med meditasjon og samvær med likesinnede.
Vi er etter min mening alt i ferd med på få et svært pluralistisk
samfunn hva angår sjølrealisering og livsidealer. Det betyr at den
rent økonomisk-egoistiske konkurransen trenges gradvis i bak
grunnen som den vesentlige formen for frihetsrealisering. Dette
har uten tvil sammenheng med at vi lever i et samfunn som
historisk sett er enestående når det gjelder å sikre individene
elementær økonomisk trygghet. Velferdsstaten har alt dempet en
god del av den aggressive konkurranseimpuls innen det økono
miske området. Dersom velferdsutviklingen fortsetter så vil denne
aggressive impulsen bli ytterligere "sivilisert". Sikringen av de
elementære økonomiske behov vil gjøre den privatøkonomiske
egoismen like anakronistisk og moralsk uakseptabel under den
sosialistiske velferdsstaten som den form for sjølrealisering som i
den førborgerlige samfunnet kom til uttrykk som krig, slektsfeider, dueller etc. virker på oss idag.
Det er viktig at sosialismen blir et ekstremt pluralistisk samfunn
i denne betydning. Dess mer mangfold av ulike sjølrealiseringer,
dess vanskeligere blir det å gjøre sammenligninger og dess vansk
eligere blir det dermed å lage hierarkier der de ulike aktiviteter
blir tillagt ulike status. Mulighetene for at det danner seg varige,
strukturelle sosiale ulikheter under sosialismen blir dermed dårli
gere. Vi vil fortsatt ha individuelle ulikheter og elementer av
konkurranse. Vi vil ha folk som lykkes - vi vil også ha personlig
tragedier. Poenget er at denne konkurransen ikke som under
kapitalismen, gir opphavet til dannelsen av strukturelle ulikheter
der noen mennesker systematisk blir priviligert på bekostning av
andre som blir utbyttet, altså et nytt klassesamfunn.
Borgerkultur og arbeiderkultur på vei ut

Den borgerlige kultur har alltid dyrket idealer og livsmåter som
svarte til det økonomiske systemets funksjonskrav. Egenskaper
som individualisme og kreativitet blir dyrket, noe som f.eks. ga
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seg uttrykk i yappe-idealet som for en tid stod i fokus for
oppmerksomheten. Men disse idealene blir bare dyrket på profittmaksimeringens og privateiendommens snevre betingelser. Selv om
næringslivets elite tradisjonelt representerer og hyller frihetsverdiene i vårt samfunn, så er det ikke herfra at det nye mang
foldet av livsstiler og livsverdier kommer. Faktisk er det slik at
de kapitalistiske elitene er langt sterkere bundet til sitt yrke og
sin bedrift enn de andre deler av befolkninga. Dette preger deres
tankesett i konformistisk retning. Ingen steder finner vi så høy
grad av kollektivisme og vilje til å underordne sin personlighet
under systemets "behov" som i disse miljøene. Den nye samfunns
moral og den nye pluralismen fordømmer gjennom sin praktiske
eksistens en kultur som i virkeligheten oppmuntrer enkeltindividet
til å ofre sin egen personlige utfoldelse med det for øye å skaffe
seg en samfunnsmessig priviligert posisjon som innebærer makt
over andre. Denne nye kulturen er imidlertid ikke tilhenger av en
asosial personlighetsutfolding. Den har også blikk for behovet for
disiplin og ytelse, men da i en kollektiv sammenheng og ikke med
den individuelle makt som siktemål. Elementene til en slik kultur,
som søker å forene frihet og solidaritet, er til stede alt i dag. På
den politiske venstrefløy, men også gjennom det sosiale livet til
folk flest. Den borgerlige, "offisielle" kulturen er alt i ferd med å
bli trengt til side og deler av den nye kulturen aksepteres alle
rede i høy grad i de kommunikasjonssystemer som hører til på
dette offisielle planet, i massemedia, i den politiske offentligheten
osv.
Vi kan observere en situasjon hvor både den gamle borgerlige
klassekultur og den gamle arbeiderkultur er i ferd med å dø ut.
Sosialismen betyr derfor ikke at det er "arbeiderklassens kultur"
som vil dominere. Dette var på mange måter en defensivkultur
som vernet om den sosiale (og dermed den politiske) enheten i
arbeiderklassen. Den nye kultur representerer derimot en fri
gjøring av individene og dermed økt mangfold. I en sosialistisk
velferdsstat er det derfor ingen klasse som setter stempel på
utviklinga. Problemet blir isteden at mangfoldet og mulighetene
blir så omfattende at samfunnet kan bli truet av desintegrasjon.
Sosialismen trenger høy politisk aktivitet, men på frivillig basis

Som sagt kan en slik desintegrasjon bare hindres i erkjennelsen
av at den frihetlige utfoldelsen må ha sine grenser sjøl i et
sosialistisk samfunn. På en eller annen måte må det vi kan kalle
en solidarisk samfunnsmoral prege borgerne og det politiske
livet.8 Individene må ha en bevissthet om at et komplisert sam
funn bare kan fungere dersom individene til en viss grad utvikler
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sosiale holdninger og evne til innlevelse i andre individers situa
sjon. Bo Gustafsson formulerer følgende "løsning" i sin bok "I
dvermorgon socialism":
"Jo mer arbeidsdelinga og dermed mangfoldet, men også
avhengigheten av medmenneskenes handlinger øker, desto
mindre blir spillerommet for individenes helt autonome
sjølhevdelse. Løsningen på dette dilemmaet kan bare ligge i
at individenes sjølhevdelse på en eller annen måte bringes
i innbyrdes samklang, slik at individenes frihetsstreben kan
realiseres i og gjennom andre individers frihetsstreben".9
Som vi ser er ikke dette noen egentlig løsning, bare en påstand
om at individene "på en eller annen måte" må tilpasse seg hver
andre. Jeg tror vi må erkjenne at det på dette punktet alltid vil
være en spenning og dermed konflikter i forholdet mellom indivi
dets frihetsbehov og samfunnets funksjonsbehov. Sosialismen kan
imidlertid sikre at den individuelle tilpasning reduseres mest mulig
og at de individuelle ofre blir likt fordelt på samfunnsmedlem
mene.
Det må altså være en samfunnsmessig orden som både begrenser
friheten, men også garanterer den frihetsutfoldelse som faktisk
vil finne sted. Denne orden er avhengig av at mange tar del i det
politiske livet og i løsningen av de politiske konfliktene. Behovet
for en elitær stat med byråkratiske apparater vil minske i takt
med økningen av politisk deltakelse nedenfra. Selv om det er
vanskelig å tenke seg at staten vil dø ut, så er det sikkert mulig
å redusere byråkratiet ved hjelp av økt demokrati på alle områ
der. (Slik sett argumenteres det her i tråd med marxistisk teori:
Marx analyse av Pariskommunen og Lenins utopiske verk: Staten
og revolusjonen).
Men det finnes heller ingen garantier for at den politiske aktivi
tet og den politiske bevisstheten vil være høy. Dersom individene
vil realisere sin frihet på rent privat plan, så kan ingen hindre
dem i det, dersom de holder seg til regelen om at ingen frihetsrealisering skal gå på bekostning av andres frihet. Individene kan
altså ikke direkte tvinges til politisk aktivitet. Man kan heller
ikke forsøke å premiere politisk aktivitet med materielle goder,
for det vil skape en ny kaste av profesjonelle politikere som kan
utvikle seg til en herskende klasse. Den eneste "premiering" som
er tenkelig, er å gjøre det moralsk mer aktverdig å være politisk
aktiv enn bare privatmenneske. Det finnes visse typer "tvang"
som trolig vil komme på tale for i det hele å sikre reproduk
sjonen av den samfunnsmessige orden. Samfunnet er nødt til å
fremme en form for sosialisering, gjennom familie, skole etc. som
er noenlunde konform i forhold til behovene for orden. Eller
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samfunnet må komme frem til demokratisk konsensus om at visse
aktiviteter er så skadelige at de må motarbeides gjennom rettsap
paratet. Det er altså illusorisk å tro at ikke ethvert samfunn må
sette visse grenser for atferd dersom det skal beskytte sin egen
eksistens. Det er også illusorisk å tro at konflikter alltid må
kunne løses gjennom det vi med Habermas kunne kalle "herredømmefri kommunikasjon". Poenget er at friheten også gir muligheten
til å nekte å delta i denne kommunikasjonen og å begi seg inn
en rent upolitisk og privat verden. Den herredømmefrie kommuni
kasjonen kan derfor risikere å bli redusert til kommunikasjonsfellesskapet herredømme over dem som har stilt seg utafor kommunikasjonsfellesskapet.
Frihet og orden 1 Arbeiderpartiet og i Norge

Man kan se saken fra to synspunkter: enten ut fra individets
behov for frihet, slik Arbeiderpartiet gjør det i sin frihetsdebatt.
Eller ut fra samfunnets behov for orden: staten og rettsapparatet
må fungere for å løse akutte problemer som alltid vil melde seg.
Og under demokratiske betingelser må de fungere på en måte som
ansees som rettferdig av folk flest. Dette siste blir slett ikke
alltid oppfylt under kapitalismen. Det er en fungerende orden,
men den bygger på klassemotsetninger og er derfor en urettferdig
orden. Denne urettferdige orden skaper frustrasjon og dermed i
neste omgang uorden.
Arbeiderpartiet har tradisjonelt profilert seg som et parti som
representerer samfunnsansvarlighet og dermed orden. Ut fra
denne profilen kunne partiet vinne velgeroppslutning og regje
ringsmakt for å komme ut av kapitalismens økonomiske krise på
30-tallet. Arbeiderpartiets styring ble godtatt av det arbeidende
folk fordi levestandarden og den politiske innflytelsen på statsap
paratet økte. Av flere grunner er denne linja nå kommet opp i en
krise. Paradoksalt nok skyldes det den sosialdemokratiske politik
kens suksess: folk er blitt mer uavhengige og mer bevisste når
det gjelder eget frihetsbehov, men også når det gjelder oppmerk
somhet mot de dype urettferdighetene som ennå eksisterer. I
denne situasjon søker så partiet å skaffe seg en annen profil
gjennom frihetsdebatten. Men frihet kan ikke tenkes uten orden.
Og frihet for alle kan ikke tenkes uten en rettferdig orden. Det
er altså ikke noen absolutt motsetning mellom frihet og orden,
det er heller slik at de betinger hverandre. Frihetsdebatten bør
ønskes velkommen. Det er viktig at ikke høyresida får monopol på
ord som frihet og individualisme, ord som har en positiv valør
hos det norske folk. Det er også viktig å problematisere begreper
som f.eks. solidaritet, slik Jagland gjorde i sitt landsmøteinnlegg,
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fordi solidaritet idag ikke uten videre er det samme som solidari
teten innen den gamle arbeiderkulturen. Debatten behøver ikke
nødvendigvis å innevarsle et varig høyreavvik. Mye avhenger av
om begreper som rettferdighet, demokrati og orden blir satt i
sammenheng med friheten.
En annen innvending mot debatten er at partiet underordner den
under de kortsiktige politiske behovene. Statsfinansenes situasjon
blir et argument for privatisering, noe som i neste omgang blir
forsøkt legitimert gjennom frihetsdebatten. Isteden for en prin
sipiell debatt får vi en opportunistisk debatt. Svaret på den
statsfinansielle situasjonen kunne jo isteden for privatisering
bestå i at man stilte søkelyset på de 20 til 30 milliardene som
årlig unndras i skatt og dermed ødelegger f.eks. mulighetene for å
bygge offentlige barnehager. Det er stort sett priviligerte grupper
i det norske samfunnet som står for denne skattekriminaliteten.
Disse kretsenes "frihet" går på bekostning av samfunnets funk
sjonsevne. Deres opptreden er i virkeligheten anarkistisk og
asosial, i tråd med kapitalismens innerste prinsipper. Flere og
flere får blikket opp mot slike urettferdigheter som er innebygd i
samfunnssystemet. På den annen side skapes det sosiale proble
mer: frustrasjonen over å leve i et urettferdig samfunn øker og
dermed minsker også viljen til å akseptere den samfunnsmessige
orden. Ytterst i samfunnets periferi oppstår kaoselementer av et
annet slag: anarkister, frikere, husokkupanter, "autonome", ar
beidsløse, pønkere etc. De er preget av frihetstrang og aggresjon
mot et samfunn som oppleves som urettferdig. Imidlertid er det
en prinsipiell forskjell mellom de priviligertes anarki på toppen av
samfunnet og de utstøttes anarki. Den systematiske økonomiske
kriminalitet på toppen av samfunnet opprettholder urettferdige
strukturer i samfunnet, og staten og Arbeiderpartiet har hittil i
praksis akseptert dette. De utstøttes opprør er på sin side ut
trykk for fortvilelsen over mangel på rettferdighet, det er en
reaksjon på anarkiet på toppen av samfunnet. Deres ideer og
politiske prosjekter er håpløse saker. En sosialistisk bevegelse
kan ikke bygge på slike grupperinger. Likevel er det ikke disse
gruppene som først og fremst fortjener fordømmelse, men de
ressurssterke menneskene i næringslivet som gjennom sin skjulte
kriminalitet produserer konflikter og uorden. Her er det tydelig
at man ikke ser noen sammenheng mellom egen frihet og den
samfunnsmessige orden.
Sosialismen som kommer

Den sosialismen som kommer har både folks frihetskrav, men også
behovet for å løse ordensproblemene som sin drivkraft. De sosiale
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konfliktene som her er berørt og som hittil har vært en av de
viktigste årsakene til de sosialistiske kreftenes vekst, er bare en
av mange konflikttyper som det blir stadig vanskeligere å løse
innen rammen av et kapitalistisk samfunn. Vi får enorme miljø
messige og økologiske problemer. En sykdom som aids vildersom den utvikler seg som fryktet10 - kreve drastiske statlige
inngrep og økt sosial disiplin. Nukleare, biologiske og kjemiske
teknologier må bringes under samfunnsmessig kontroll. Verdens
økonomiske mekanismer krever drastiske inngrep dersom de skal
fungere. Ikke engang de enkelte stater kan løse disse og andre
problemer. Det kreves utstrakt internasjonalt samarbeid og ytter
ligere nedbygging av nasjonalstatene. Det kapitalistiske prinsipp,
med sin anarkistiske frihet for den individuelle økonomiske aktør,
er som vi skjønner, dømt til nederlag i konfrontasjonen med slike
problemer. Valget står vel på lenger sikt i realiteten mellom en
autoritær sosialisme og en sosialisme som forener individuell
frihet og samfunnsmessig orden.
Noter
1) Arbeiderpartiets frihetsdebatt ble åpnet etter stortingsvalget 1985 og nådde et
foreløpig høydepunkt i forbindelse med landsmøtet i 1987. Foruten lesing av
aviser og tidsskrifter, bygger jeg her særlig på de to upubliserte landsmøteinnleggene til Jagland (om partiet) og Førde (som gikk direkte på frihetsdebatten). I
det følgende henvises til Førdes innlegg bare med sidetall. Sekretariatet i Arbei
derpartiet har vennligst sendt meg dette upubliserte materialet.
2) Sitert etter O. Brunner: "Die Freiheitsrechte in der altståndischen Gesell
schaft". I: Staat und Gesellschaft ed. E.W. Bockenforde, Darmstadt 1976 s. 34.
3) J. A. Seip: "Dyd og nødvendighet". Høyres historie gjennom hundre år 18801980. Oslo 1980 s. 45-46.
4) Jfr. Adresseavisens lederkommentar til Førdes landsmøtetale: "Han avviste at
hans nye holdninger representerte noe "høyre-avvik". Vi er enige med Førde her.
Det er ikke noe avvik, men ren Høyre-politikk". (28.3.1987).
5) W. Lafferty: "Den sosialdemokratiske stat", Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 1, 1986,
s. 36.
6) Max Weber: "Wirtschaft und Gesellschaft". 5 Aufl. Tiibingen 1972, s. 439.
7) Dette viktige skillet preger filosofen Kants politiske teori. Han vil sikre
borgernes sivile retter vis a vis staten, men aksepterer ikke borgernes politiske
retter til å forandre staten, dvs. demokratiet. Jfr. analysen til Hella Mandt:
"Historisch-politische Traditionselemente im politischen Denkens Kants". I: Materialen zu Kants Rechtsphilosophie, ed. Z. Batscha, Frankfurt 1976, s. 292-330.
8) Dette behandles også av Førde, s. 13-15.
9) Bo Gustafsson: I overmorgon socialism. Stockholm 1981, s. 87-88.
10) Jfr. Aftenpostens førstesideoppslag 31.10.1987: "750 000 får HIV uten nye
seksualvaner". Rett nok et usikkert tall om situasjonen 20 år frem i tida, men
sjøl en redusering til 1/3 av dette tallet innebærer enorme påkjenninger for det
norske samfunnet.
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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
224

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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Hallvard Tjelmeland:
KLASSE OG ORGANISASJON
Nokre tankar om Edvard Bull sitt perspektiv på den tidlege
norske arbeidarrørsla

Politikk og historie

Utgangspunktet for dette nummeret av Vardøger er hundreårsjubileet til Det norske Arbeidarpartiet. Det har gitt oss eit høve til å
saumfara jubilanten - 6 år etter at Vardøger kom med eit nummer
med tittelen "Sosialdemokratiet ved veis ende?". Her er mange
nye utviklingstrekk å ta stilling til, men til ein kritisk analyse
høyrer også ein refleksjon over dei historiske føresetnadene. Det
er fire gode grunnar til å knytta ein slik refleksjon til forfattarskapet til Edvard Bull. For det første var han sjølve nestoren i
norsk arbeidarrørsle- og arbeidarklassehistoriografi. For det andre
var hans eige politiske engasjement heile tida til stades i det han
skreiv på ein slik måte at ei drøfting av hans historieoppfatningar ikkje kan bli ei reint historiefagleg oppgave. Det har i høgste
grad politisk relevans. For det tredje er det ikkje så lenge sidan
hans største einskildarbeid - bind 1 i det påbegynte storverket
om arbeidarrørslas historie - kom ut. Den fjerde grunnen er at
Edvard Bull døydde i desember i fjor - 72 år gamal. Denne korte
artikkelen er difor også skriven for å heidra minnet hans. Føre
målet med artikkelen er då å reflektera over dei politiske og
historieteoretiske grunnføresetnadene hos Bull, med særleg vekt
på det siste arbeidet hans om den tidlege norske arbeidarrørsla.
Edvard Bull har skrive mykje.1 Svært lite av dette har hatt
karakter av å vera direkte politiske innlegg, men han var likevel
politisk engasjert heile sitt liv - først i Arbeidarpartiet, seinare
i SV. Det er til det historiske forfattarskapet vi må gå for å
finna kjeldene til hans politiske - og ikkje bare faglege - utvik
ling. Nå kan ikkje vitskap reduserast til politikk, men Bull sjølv
var medviten om at det likevel er sambandsliner frå dei historiske
analysane til politikken. Emnet for hovudoppgava hans frå 1939 "Trønderne i norsk arbeiderbevegelse før 1914" - var nettopp
"forholdsvis klart politisk motivert".2 Utgangspunktet for hovudfagsoppgava var å klarleggja føresetnadene for at Fagopposisjonen
slo særleg sterkt og tidleg igjennom i Trøndelag. Bull påpeikte
altså sjølv den samanhengen det var mellom det faghistoriske
arbeidet og det politiske engasjementet på venstrefløyen i AUF
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(der han saman med Ørnulf Egge representerte den leninistiske
venstrefløyen i sentralstyret).3
Den politiske bakgrunnen for Bull sitt faghistoriske svennestykke
var den at Bull sjølv representerte ein opposisjon, slik Fagoppo
sisjonen av 1911 i si tid. Det var aktivistane frå denne tida som
den stadig svakare venstreopposisjonen nå møtte som makthavarar
i arbeidarrørsla. Dette utgangspunktet forklarer vel kanskje og
det som vart hovudpoenget i boka: Rett nok kunne ein forklara
dei grunnleggjande føresetnadene for radikalismen i norsk arbeidarrørsle materialistisk, men den særlege styrken i Trøndelag og
at gjennombrotet først kom her kunne bare forklarast med den
personlege rollen Tranmæl spelte. Det vil seia ei sterk vektleg
ging på den medvitne innsats i historia, noko som det kunne vera
grunn til å poengtera for ei isolert gruppe med store ambisjonar.4
Denne lett voluntaristiske tendensen er ikkje framherskande i
Bull sitt neste hovudverk: Klassikaren "Arbeiderklassen i norsk
historie" frå 1947.5 Her er oppgava å gi ei framstilling av arbeidarklassen si historie, til bruk i studiearbeidet og som ein kor
reksjon til den historia som blir lært på skolen - som først og
fremst framstiller "borgerskapet, og til en viss grad bøndenes,
tradisjoner".6 Den var såleis også politisk motivert, retta inn mot
heile arbeidarrørsla i ein periode med stor optimisme og sjøltru.
Det grunnleggjande perspektivet på arbeidarrørsla si historie er
likevel ikkje endra - bare utvida i tid og rom.
Boka følgjer lesten frå det arbeidet som var gjort av faghistorikarar og intellektuelle frå første verdskrigen av - hendingsorientert, men med eit tilgrunnliggjande klassekampperspektiv
på historia. Det siste blir klart markert alt i første kapittel, der
han avklarer omgrepet "arbeiderklasse". Her står Bull på trygg
marxistisk grunn: Ein arbeidar er ikkje bare eigedomslaus og sel
arbeidskrafta si, han er utbytta - produserer meirverdi.7 Den
raude tråden i framstillinga er då korleis det til den objektive
eksistensen av ein arbeidarklasse gradvis veks fram ei subjektiv
erkjenning i denne klassen av å vera ein einskap med felles
interesser - dvs: Utviklinga av klassemedvit blir sett i sentrum.
Den politiske og sosiale utviklinga blir vurdert i lys av korvidt
den fremja framsteg i utviklinga av klassemedvitne organisasjonar.
Det var større breidde i framstillinga her enn i dei oversiktsverka
som tidlegare hadde blitt utgitt, noko større distanse - men boka
var skri ven utfrå same grunnforståing.
Jens Arup Seip har ved eit høve sagt at "ingen tenker en original
tanke etter fylte 40 år".8 For Bull gjeld den motsette regel - han
har tenkt dei fleste av sine originale tankar etter han fylte 40
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år. Det er tydeleg at det skjer noko med Bull si historietenking
omkring 1950. Reint historiefagleg kom det til uttrykk i ei ven
ding i interessefelt frå arbeidarrørsla til arbeidarklassen, frå
politisk til sosial historie. Dette har i første omgang bakgrunn i
at Bull i 1950 tok til som konservator på Norsk Folkemuseum med
innsamling av arbeidarminner som arbeidsområde - inspirert av
det arbeidet som vart gjort på det Nordiska Museet i Sverige.
Her hadde dei i fleire år drive innsamling av arbeidsfolksminner,
og dette kom i tur orden ut som populære bøker ("Statarminnen",
"Sågverksminnen", "Rallarmminnen" osv.) - "slike samlinger skulle
vi også få i Norge" skreiv han i ein kommentar i Arbeiderbladet
våren 1950.® Bull driv nå fram den minneinnsamlinga som munna
ut i 5 bind i serien "Arbeidsfolk forteller", der han sjølv redi
gerte 3 bind. Arbeidet med dette materialet munna i 1958 ut i
doktorgradsavhandlinga "Arbeidermiljø under det industrielle
gjennombrudd".
Den vendinga i Bull si historiske tenking som vart innleia nå,
hadde likevel samanheng med noko meir enn at han arbeidde med
det som låg praktisk best til rette for han. Han tenkte arbeidarrørslas historie på ein ny måte.10 Den gamle klassekampmodellen
vart for enkel, klassane var ikkje dei einaste storleikane som
ein måtte vurdera menneska sine handlingar i lys av. Ikkje bare
måtte historikaren ta høgde for kva rolle religion, det nasjonale,
naboskap, fagstolthet osv. spelte, men klasseomgrepet var i seg
sjølv ei skranke for innsikt dersom det stengde for å sjå kor
differensierte klassane var, korleis gruppeidentitetar i arbeidar
klassen kan vera viktigare enn klasseidentiteten.11 Utgangspunk
tet for "Arbeidermiljø under det industrielle gjennombrudd" var
nettopp at det muntlege kjeldematerialet kunne gi kunnskap om
haldningar og handlingsmønster lokalt, på grunnplanet, som ikkje
blir fanga inn gjennom dei skriftlege kjeldene - der først og
fremst organisasjonane er representert. Det er ein føresetnad for
å forstå dei lokale variasjonane og i siste instans for å forstå
utviklinga i arbeidarrørsla som heilskap.
Bull slepp likevel ikkje heilt taket på det marxistiske skiljet
"klasse i seg sjølv" og "klasse for seg sjølv", for det som også i
doktorgradsavhandlinga er den underliggjande raude tråden, er
korleis overgangen frå "aksepterande" til "protesterande" haldnin
gar går føre seg til ulike tider og i ulikt tempo i dei tre Østfoldsbyane Fredrikstad, Fredrikshald og Sarpsborg: "Det kan også
uttrykkes slik at vi vil prøve å finne ut av i hvilken utstrekning
"arbeiderklassen" gikk over fra å være bare en samling mennesker
med noenlunde ens plasering på den sosiale rangstigen til å være
en "kollektiv gruppe" med bevisst samhold".12 Derimot fell eit
anna omgrepspar ut: Skiljet mellom subjektive og objektive inte
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resser blir ikkje så sentralt i Bull si tenking omkring klassar og
klassekamp framover. Ved fleire høve understreker han at klassesamarbeid er eit likså "naturleg" val av strategi for arbeidarane
som "klassekamp".13
Ei understreking av differensieringa i arbeidarklassen og ei
nedtoning av at ei objektiv fellesinteresse skulle sikra at arbei
darklassen vart eit historisk subjekt, har truleg ikkje bare samanheng med den reint historiefaglege utviklinga hos Bull. Det
heng nok også saman med ei resignert oppgiving av trua på at
arbeidarklassen vil vera ei radikal omformande kraft. I ein kro
nikk i Arbeiderbladet i 1953 påpeikte han at betringa i arbeida
rane sin levestandard like mykje skuldast "kapitalismens egne,
indre krefter" som arbeidarklassens organisasjonar.14 Ein fram
tidig "revolusjonær eksplosjon" ville såleis mest sannsynleg koma
i dei koloniserte landa. Dette følgde han opp to år seinare.15 Han
påpeikte at den moderne velferdsstaten var i ferd med å realisera
sosialismens krav om likskap og økonomisk kontroll. Tanken om
eit klasselaust samfunn og om sosial likskap - "kjernen i den
sosialistiske tradisjonen" - var i dag først og fremst aktuell i
verdsmålestokk, som ei brekkstong for utjamning mellom dei rike
og fattige landa.
Dette perspektivet uttrykte mykje av haldninga i "Det nye ven
stre": Velstandsutviklinga forsonte arbeidarklassen med dei eksisterande forholda, kimen til nye verdiar og sosialt opprør låg
først og fremst i den tredje verda. Han avslutta då og ei ny
utgave av "Norsk fagbevegelse" frå 1968 med å peika på dei
materielle og sosiale framstega etter krigen, samstundes som han
hevda at dette ikkje var eit særleg norsk fenomen - snarare var
det fellestrekket i utviklinga i Vest-Europa som fall i augene,
uavhengig av den politiske fargen på regjeringane. Bakgrunnen
for det var rett nok den sterke organiseringa av arbeidarklassen
i Europa, og den særlege styrken i Norge gjorde at klasseskilnadene var blitt mindre her. Det var framleis grupper som fall
utanfor dette framstegsmønsteret, men dei utgjorde ingen politisk
kraft og var t avhengig av statleg filantropi. Det var utanfor
Europa at vi måtte venta ein klassekamp som verkeleg hadde
systemendring som mål. Og i høve til ein slik framtidig kamp
tilhøyrte vi alle overklassen, ja Bull henta fram Lenin og karak
teriserte den norske arbeidarklassen som heilskap som eit arbeidararistokrati - "som ikke lenger er revolusjonært, fordi kapita
lismen i denne del av verden har råd til å betale skikkelige
lønninger".16
På 70-talet kvessar Bull til analysane sine, dei får ein klarare
politisk brodd. Det nye perspektivet blir programmatisk lagt fram
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i den kjende artikkelen "Fra bøndenes og husmennenes samfunn
til den organiserte kapitalisme".17 Denne artikkelen stod i eit
festskrift til Jens Arup Seip og var lagt opp som eit alternativ til
Seip sitt breie utsyn over norsk historie i "Fra embedsmannsstat
til ettpartistat". Alt tittelen er meint polemisk - mens Seip sette
politikken i sentrum, hadde Bull "bruk for å holde fast ved de
sosiale synspunkter".18 Liksom Seip sitt utsyn var eit dårleg
kamuflert angrep på sosialdemokratiet, var nok også Bull ute i
politisk ærend. Mens kjerneomgrepa til Seip var "ettpartistat",
"hertuginnenes omfavnelse" og "cæsarisme" - tydeleg inspirert av
Robert Michels sin teori om oligarkiets jernlov, er det "organisert
kapitalisme" og "de samvirkende eliter" (seinare "toppfolkenes
partnerskap") som for Bull karakteriserer det samfunnet og det
politiske systemet som det norske sosialdemokratiet bar fram. Det
historiesynet som blir lagt fram her, blir ytterlegare utvikla
gjennom to bind av Cappelens norgeshistorie og fleire artiklar.
Dei politiske konklusjonane blir tidleg på 80-talet dregne i boka
"Norsk arbeiderbevegelse i krise".19
Bull vart ein offensiv kritikar av sosialdemokratiet på 70-talet jfr. formuleringar som "Det er min påstand at under Arbeider
partiets regjeringstid er kapitalismen blitt fullstendiggjort",20
eller som då han i samband med 100-årsjubileet for Tranmæl sin
fødsel fann to viktige bidrag frå jubilanten: at han vekte arbeidarane sitt klassemedvit, og at han bidrog til å "forsone arbeider
bevegelsen med kapitalismen, lede den inn i den organiserte
kapitalismen".21 Det som gjorde ei forsoning mellom kapitalisme
og arbeidarrørsle mogleg, var ikkje bare partnarskapet på toppen.
Rett nok meinte Bull at elitane under den organiserte kapitalis
men sjølvstendiggjorde seg frå sine grunnplan. I motsetning til
dei fleste andre teoriar på 70-talet om aukande korporativisme
under seinkapitalismen peikte Bull også på forhold på "grunn
planet", i arbeidarklassen, som peikte i same retning og som
gjorde at eliten heile tida hadde ryggdekning for politikken sin.22
Grunnlaget for ein ny politikk, for at arbeidarrørsla skulle koma
ut av den politiske krisa den var komen i, fann han i dei ikkje-integrerte gruppene.23
Eg har i denne korte gjennomgangen av Bull sitt forfattarskap
funne tre fasar med ulike faglege og politiske perspektiv på
arbeidarrørslas utvikling. Ein første fase fram til 1950, ein neste
fram til ca. 1970 og ein tredje deretter. Overgangen frå den
andre til den tredje fasen inneber ikkje eit historieteoretisk brot.
Det er meir eit brot som går på "tone" eller "stil". Vi sporer eit
større politisk engasjement, ei meir offensiv haldning i tekstane
hans. Men denne stilendringa fører også med seg ei innhaldsmessig endring; perspektivet endrar seg. Dei som arbeider med histo232

rikarane sin forteljarmåte, har då og påvist at formen ikkje er
innhaldsmessig nøytral - historiesynet kjem like mykje til utrykk
i stil som i innhald.24 Det dreier seg om eit forfattarskap som
har spreidd seg over eit halvt århundre, og om ein intellektuell
som heile tida har stått i eit solidarisk, men kritisk forhold til
emnet for forskinga - den norske arbeidarklassen og arbeidarrørsla. Eg vil i siste delen av artikkelen gå nærare inn på det
ruvande sluttproduktet i dette forfattarskapet: "Arbeiderklassen
blir til (1850-1900)". Han er tilbake til arbeidet med den tidlege
arbeidarrørsla, til den perioden som fekk karakteristikken "kapita
lismens frigjørende fase" i programartikkelen frå 1975. Korleis
står den analysen som her blir gitt i høve til hans tidlegare
forfattarskap og den øvrige forskinga det siste tiåret?
Klasse og organisasjon

Tendensen i forskinga omkring den tidlege arbeidarrørsla har i
den seinare tid - både i Norge og elles i Europa - gått i retning
av å markera kontinuitet sterkare enn brot, og samstundes forskyva "moderniseringa" i arbeidarklassen og arbeidarrørsla fram
over i tid. Dette har mellom anna samanheng med eit opnare
blikk for differensieringar og usamtidighet - noko som ikkje
minst Bull sjølv har lagt grunnlaget for. Konkret: Ein legg like
stor vekt på dei sider ved Thranerørsla som peikte bakover som
dei som peikte framover mot den moderne, "modne" arbeidarrørsla
- der ein tidlegare helst såg Thranerørsla som ein direkte forløpar. Streikekampar og opptøyer på 1870-talet blir meir sett som
førindustrielle protestar og aksjonar enn som direkte opptakt til
gjennombrotet på 1880-talet. Ein påviser trekk ved den tidlege
fagforeiningsrørsla på 1880-talet som like mykje peiker bakover
mot laugsfellesskap og paternalisme som fram mot klassekamp og
sosialisme. Utviklinga av den moderne arbeidarrørsla blir meir ein
prosess enn eit gjennombrot.
Dersom ein seier at det tradisjonelle perspektivet på den tidlege
arbeidarrørsla var å leggja sterk vekt på sambandet mellom
klassestruktur og medvit, mellom klasse og organisasjon, går
tendensen i dag i retning av å oppløysa desse sambandslinene, å
la kultur erstatta - eller i alle høve inngå i definisjonen av klasse. Eit steg i den retninga finn vi hos E. P. Thompson: "The
Making of the English Working Class" som har vore ein viktig
forløpar for mykje kulturorientert arbeidarforsking i dag. Her
understreker han innleiingsvis at klasse er eit historisk fenomen,
ikkje ein urørleg storleik - ikkje ein struktur, men "noko som
faktisk hender".25 Ein klasse er noko som først eksisterer når dei
som tilhøyrer denne klassen erkjenner og har erfart klassefelle233

skap og klassemotsetningar. Arbeidarklassen er noko som blir
skapt undervegs, jfr. tittelen på boka hans. Eg har tidlegare vore
inne på at Bull sjølv foregreip ei slik vending- i "Arbeidermiljø
under det industrielle gjennombrudd", og både Bull og Thompson
har vore standardreferansar i norske sosialhistoriske arbeid. Men
både hos Bull og Thompson speler klasseomgrepet likevel ei
sentral rolle, då medvitet om klassefellesskap - klassemedvitet har ein slik viktig plass. Eit neste steg bort frå den tradisjonelle,
klassestrukturelle tilnærminga vil vera å seia at klasse og klassemedvit er ufruktbare omgrep for å gripa fortida; ein kan tenka
seg ei kvardagshistorisk oppløysing av klasseomgrepet.26 Det vil
nok vera rett å seia at forholdet mellom medvit og struktur er
uavklart hos Thompson og Bull, men det ligg hos desse som i
nyare arbeidarklasseforsking etter dei ein (ofte ureflektert)
"klasse-i-seg-sjølv/klasse-for-seg-sjølv"-modell.27
Bull har for den siste boka si blitt kritisert både for å nedtona
den medvitne, organisatoriske sida ved arbeidarklassens historie i
denne perioden28 og for å ha gitt utviklinga av klassemedvit for
stor plass i analysen.29 LO-koryfeen Ribu klagar over at "skil
dringen av arbeidernes livsvilkår har fått så stor plass at deres
parti nesten er blitt borte". Organisasjonane sin betydning har
blitt for sterkt nedtona, meiner Ribu: "Arbeiderne, medlemmenes,
historie er viktig, men vi må ikke glemme de organisasjonene de
bygde opp". Hans Fredrik Dahl framhever dei mange nyansane
("nyanser og atter nyanser") i den nye boka i forhold til det
første oversiktsverket til Bull frå 1947 ("Arbeiderklassen i norsk
historie").30 På trass av alle desse nyansane "er det likevel i
hovedsak et forsvar for de gamle, prøvede oppfatninger vi får".
Dahl er særleg misnøgd med at Bull held fast på omgrepet klasse
medvit. Arbeidarane har så mange slags medvit, må vita, og å
organisera framstillinga rundt ei medvitsform er lite fruktbart i
historiske analysar. Omgrepet klassemedvit er bare tenleg til
agitatoriske føremål og som eit disiplineringsinstrument i eigne
rekker. I røynda har det ikkje vore noko samanbindande medvit
som organisasjonane voks fram på grunnlag av - arbeidarane har
støtt vore ein nostalgisk tilbakeskodande masse, meiner Dahl. Kva
er så perspektivet i den siste boka til Bull?
"Arbeiderklassen blir til" er skriven for ein vid lesarkrets. Eg
skal ikkje her bruka plass på å supplera ytterlegare alle godorda
som med rette har blitt boka til del, når det gjeld tematisk
breidde, korleis han har makta integrera nyare forsking og per
spektiv, korleis han har gjort stoffet lesarvennleg ved å sameina
det forteljande og det analytiske, det anektodiske og det gene
relle.31 Eg skal heller freista å seia noko om kva historiesyn som
ligg til grunn, perspektivet hans. Nå er ikkje det nokon enkel
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sak. Bull sjølv har aldri klargjort dei teoretiske føresetnadene,
utover å stilla eit sosialhistorisk program.32
1 ein viss forstand har Dahl rett i sine karakteristikkar i Dag
bladet. Utviklinga av klassemedvit står sentralt i boka, er sjølve
den raude tråden. Difor er det og ei retning i den historiske
framstillinga; det er ei framstegshistorie. Plattformen vart her
lagt for det påfølgjande bind 2 i 6-bindsverket "Arbeiderbevegel
sens historie i Norge", med den påtenkte tittelen "På klassekam
pens grunn 1900-1920". Arbeidarklassen ville her truleg mognast
og stå fram som ein sjølvstendig, sjølvbyrg klasse. Til saman ville
desse to binda dekka den perioden som Bull karakteriserte som
"kapitalismens frigjørende fase" i programskriftet frå 1975. I bind
2 hadde nok Bull tenkt å samla ein del trådar og vidareføra ein
del tendensar frå bind 1, men denne krona på verket får vi aldri.
Vi kan etter mi meining dela boka i 3 fasar - ein første fase som
går fram til Thranerørslas nederlag, ein andre fase fram til
1880-talet og ein tredje fase som går fram til århundreskiftet.
For dei alle gjeld det at utviklinga blir vurdert i høve til hovudperspektivet: "Arbeiderklassen blir til" - og då ikkje bare i
"objektiv" forstand, men ut frå eit klasseomgrep der klassemedvit
er ein nødvendig del. Han er nøye med å få fram den sosiale og
kulturelle breidden i Thranerørsla, han får fram svært interes
sante samanhengar med tidlegare former for folkelege protestrørsler og tankeformer, overgangsformer mellom gamle og nye sosiale
strukturar. Men han ser likevel Thranerørsla i lys av dei sosiale
strukturane, og målestokken er den mogne arbeidarrørslas ideologi
og organisasjonsformer. Det grunnleggjande perspektivet på
Thranerørsla er ikkje så ulikt det han hadde i 1947: Det var først
og fremst ei underklasserørsle, og det var endringar i vilkåra for
"det arbeidende folket" i bygd og by som produserte denne protestrørsla. Men i forhold til eldre oppfatningar som kvilte på ei
"proletariathypotese",33 blir kontinuiteten bakover sterkare mar
kert og sambandslinene framover tynnare. Den var ikkje ei arbeidarørsle i samme forstand som den seinare, moderne arbeidarrørsla - det var ulike sosiale røtter, ein skilnad som Bull knyttar
til omgrepsparet "arbeidsklasse" og "arbeiderklasse".34
Det er først i den andre fasen at arbeidarklassen byrjar "å bli
til". Det er då og her han presiserer kva han meiner med klas
semedvit. Han tenker seg ulike former for klassemedvit - alt frå
å rekna seg som arbeidar til å sjå fellesinteressene av eit nytt
samfunn. Som Knut Kjeldstadli har peikt på har han her eit
mykje vidare omgrep for klassemedvit enn i 1947, der klassemed
vit rett og slett var ei innsikt i fellesinteresser. Denne endringa
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svarer vel til eit meir opent blikk for det usamtidige, det motsetningsfulle i arbeidarklassen si utvikling. Det er i framstillinga av
perioden etter at Thranerørsla vart knust - "disse tidligere "tom
me år"", som Hans Fredrik Dahl seier - at han verkeleg demon
strerer styrken i det breie sosial- og mentalitetshistoriske pers
pektivet sitt. Han ser denne perioden som ein periode der arbeidarane eksperimenterte med ulike organisasjons- og aksjonsformer
og gjennomgjekk ein læreprosess.35 Arbeidarane erfarte kor langt
filantropi, paternalisme, sjølvhjelp, spontane streikar og reine
oppstandar av før-industriell type (omkring 1880) strakk. Han
peiker og på samspelet i utvikling innanfor borgarskap og arbeidarklasse - erfaringane peikte på begge sider i retning av sjølv
stendig klasseorganisering.
Men det sentrale i Bull sin analyse er samanhengen mellom desse
erfaringane og dei samfunnsmessige føresetnadene for framveksten
av sjølvstendig klasseorganisering. Og her står han på trygg
materialistisk grunn - perspektivet har ikkje endra seg vesentleg
sidan 1947. Det voks fram ein industriarbeidarklasse som stod i
eit anna forhold til arbeidsprosessen og arbeidskjøparane enn
tidlegare. Særleg vekt legg Bull her - som i tidlegare arbeid36 på utviklinga innanfor handverket. Ut frå fleire indikatorar (kor
mange sveinar var gifte, kor stor del av sveinane og læregutane
budde i lag med meister, talet på sveinar pr. meister) viser han
korleis det i andre halvdel av førre århundret var oppstått eit
klasseskilje, ein mur mellom svein og meister. Svein og meister
vart nemningar for ulike klassar, ikkje for fasar i eit livsløp. Det
var desse endringane i klassestrukturane som gjorde at kollektive
løysingar tvang seg fram - dei individuelle vegane vart stengd.
Såleis er det ei line gjennom dei to første delene av boka som
peiker framover mot klasseorganisering, mot den moderne arbeidarrørsla. Denne lineære framstillinga blir likevel broten på ein
interessant måte i avsnittet om dei uorganiserte.37 Det tradisjo
nelle synet på lausarbeidarane er jo at dette var pariakasten, dei
elendige, filleproletariatet utan kraft til å gjera noko med dei
elendige tilstandar. Ei slik nedvurdering er det då og rikeleg
dekning for i samtidas oppfatningar. Bull påpeiker og korleis
fabrikkarbeidet for dei fleste var eit framsteg i fridom i høve til
husmannsplassen og tenaryrket. Men det innebar samstundes ei
disiplinering, ei streng tidsregulering av arbeidet. Ut frå dette
kunne det vera "god grunn for løsarbeiderne til å frykte fabrikksarbeid som et frihetstap".38 Ein indikator på at lausarbeid
såleis kunne vera resultatet av eit val og ikkje ei tilpassing som
dei vart drivne til av mangel på anna arbeid, finn Bull i deira
avvising av einkvar form for filantropi og sjølvhjelpstenking. Dei
foretrakk heller fattigkassa - som var så mykje brukt at vi
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vanskeleg kan tenka oss at dei kjende den skamma som seinare
hefta ved dette. Bull tenker seg at mange lausarbeidarar hadde
eit anna fridomsomgrep enn det som prega samfunnet elles:
"Løsarbeiderne kunne iblant veie fordelene ved større og jamnere
inntekter i industrien mot ulempene ved den mindre friheten som
fulgte med. Noen foretrakk kanskje med overlegg den utrygge,
men mindre, bundne, tilværelse som løsarbeidere".39 Bull har for
øvrig i andre samanhengar lagt eit liknande perspektiv på rallarane.40 Både lausarbeidarane og rallarane var likevel først og
fremst tidsmessig og sosialt avgrensa grupper, og deira fridoms ideologi var overgangsfenomen. Hovudtendensen gjekk i retning
fabrikkdisiplin og klassedisiplin.
Og då er vi framme med sluttdelen av boka: Her er det parti og
fagrørsle oppstår. Det er her Knut Ribu finn den fatale nedvur
deringa av organisasjonens rolle og Hans' Fredrik Dahl "mye
opptrevlende organisasjonshistorie". Det er klart at Bull bruker
mindre energi og fantasi i framstillinga av organisasjonane. Han
har gjort rett i å nedtona styrken i gjennombrotet før århundre
skiftet, i å påpeika kor sterkt paternalismen stadig stod, i at
både konservative og radikale demokratar hadde eit sterkare
gjennomslag i arbeidarklassen enn sosialistane omkring Arbeidarpartiet. Det er ingen overdriving i å seia at "sant å si var det
ingen stor begivenhet som gikk for seg i Arendal i dagene 21. og
22. august 1887".41 Likeeins påviser han kor avgrensa den faglege
organiseringa av arbeidarane var og kor lang tid det tok før dei
endelege organisasjonsformene vart funne. Utviklinga fram mot ei
sjølvstendig politisk og fagleg organisering var lang, og han skyv
tidspunktet for dette framover i tid. Ennå var dei i mindretal som
hadde eit fullt utvikla klassemedvit, men klassemedvitet utvikla
seg likevel lokalt - arbeidarane erfarte sterkare og sterkare at
fellesskap var ein føresetnad for framgang: "Arbeiderklassens
frigjøring måtte være arbeidernes eget verk. De måtte organisere
seg "som klasse", som lederen for Samhold sa".42 Det klassemedvitne mindretalet "hadde konstruert rammene for en stor arbei
derbevegelse (...)", seier Bull til slutt, "I neste hundreåret fikk
rammene etter hvert innhold".
Ein kan tenka seg mange innvendingar mot Bull si bok. Kanskje
blir politikken og ideologien for sterkt nedtona.43 Men Bull
forfell ikkje til ei sosialhistorie som ikkje opnar for at menneska
kan skapa si eiga framtid. Det ligg ikkje ei underliggjande organisasjonsfiendtleg haldning til grunn i "Arbeiderklassen blir til",
noko som vi elles nok kan lesa ut av mange sosial- og kvardagshistoriske programerklæringar i historiefaget for tida og som
helst seier meir om straumningar blant intellektuelle på 1980-talet
enn om den fortidige røyndomen. Her er ingenting av den mote237

rette dyrkinga av den fortidige "rasjonalitet"; kvardagshistoria
blir ikkje samling av ubearbeidde anekdoter med ei underliggjande
populistisk inspirert tradisjonsdyrking. Han vik ikkje tilbake for å
sjå utviklinga av ei organisert arbeidarrørsle som eit framsteg,
samstundes som han er open for kor samansett ei slik sosial
rørsle må vera, kor mange sider ved livet som avgjer retninga,
tenkinga til dei sosiale gruppene som har interesse av eit brot
med det borgarlege samfunnet sine verdiar.44 "Arbeiderklassen
blir til" vart eit verdig sluttprodukt i forfattarskapet til den
sosialistiske historikaren Edvard Bull. Boka vil tvillaust også bli
standardreferansen for denne perioden av arbeidarørslas historie i
tiåra framover.
Notar
1) Jfr. bibliografi i Fuglum, Simensen (red.): Historie nedenfra. Festskrift til
Edvard Bull på 70-årsdagen. Oslo 1984.
2) I etterord til nyutgivinga i Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie. (TfAH)
2/1976.
3) "De var årsaken til at sekretæren i den følgende perioden på det nærmeste
automatisk protokollerte alle vedtak - mot to stemmer". Per Sogstad: Ungdoms
fanevakt. Oslo 1951 s. 487. Sjå ellés Bull si eiga framstilling i TfAH 2/1976: "Vi
(dvs. Egge og Bull) prøvde å holde fast ved klassekamp som en hovedsak i
arbeiderbevegelsens virke, og vi oppfattet antimilitarismen som en nødvendig
konsekvens av klassekamptanken".
4) I det etterordet som er referert til ovanfor, poengterer han sterkt denne
politiske bakgrunnen for val av tema for hovudoppgava. I ein annan samanheng
understreker han sterkare det materialistiske utgangspunktet (intervju i Praxis
34, 1978, under tittelen "Historien lever i den grad den har en funksjon"). Her
seier han at han var skuffa over å bli tvungen til å forlata ein materialistisk
teori om radikalismens gjennomslag i Trøndelag og leggja så stor vekt på Tranmæl.
5) Arbeiderklassen i norsk historie. Oslo 1947. Her referert til andreutgava frå
1948.
6) I forordet.
7) s. 12.
8) Nils Johan Ringdal: Statsoppfatningen hos Jens Arup Seip. Oslo 1981, s. 19.
9) "Arbeiderklassens tradisjoner", Arbeiderbladet 25.3 1950 - sjå elles om bak
grunnen for dette engasjementet i artikkelsamlinga Retten til en fortid. Oslo
1981 s. 70. Elles har det nok også vore ei inspirasjonskjelde på heimleg grunn.
"Institutt for sammenlignende kulturforsking" hadde i ei årrekke samla inn
muntleg materiale frå bondesamfunnet. Einar Terjesen har gjort meg merksam på
ein notis som Bull skreiv alt i 1947 i Arbeiderbladet ("Gård og grend", 28.4) der
han peiker på alle dei sider ved det gamle bondesamfunnet som det bare er råd å
nå fram til ved hjelp av minnemateriale.
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10) Nå kan ein merka seg at boka "Norsk fagbevegelse" kom ut i 1955, og den
bygde direkte på "Arbeiderklassen i norsk historie", sjølv om ein nok kan spora
eit mindre radikalt politisk perspektiv i analysane. Sjølv har han sagt at denne
boka var prega av at han på 50-talet "var nokså partilojal og vel mer so
sialdemokratisk enn i perioden foran og i tida etter", (i intervju i Praxis 34).
Sjølv kom eg fram til noko liknande i ei drøfting av Bull sitt jyn på avradikaliseringa av Arbeidarpartiet på 30-talet, jfr. mi utrykka hovudfagsoppgave Avradik al i serin ga av Det norske Arbeid arpartiet i mellomkrigstida. Ei historiografisk
drøfting. Tromsø 1982, s. 180 og 187. Denne boka frå 1955 bygde likevel på det
8ame grunnleggjande historiesynet som den i frå 1947. Ei forklaring på det kan
vera at vendinga omkring 1950 først og fremst vedrørte synet på arbeidarklassen
si historie og i mindre grad slo inn i synet på historia til arbeidarrørsla (eit
poeng som Einar Terjesen har gjort meg merksam på).
11) Jfr. artikkelen "Marxistisk historieoppfatning" 1953, gjenopptrykka i Retten
til en fortid (jfr. note 9).
12) Edvard Bull: Arbeidermiljø under det industrielle gjennombrudd, her etter
gjenopptrykk på Universitetsforlaget 1972, s. 5.
13) Dette poenget er han inne på fleire stader i nyare arbeid, sjå t.d. "Historiske
miljøtyper i arbeiderklassen", TfAH 2/81 s. 17, Norsk arbeiderbevegelse i krise.
Oslo 1982 s. 80/81 og "Historisk utsyn: Toppfolkenes partnerskap - hvordan ble
det til?", Sosiologi i dag 2/84. Jfr. elles artikkelen "Material Interests, Class
Compromise" av Adam Przeworski i Politics and Society 2/1980 som også drøftar
dette spørsmålet.
14) "Nytt besøk hos Marx", Arbeiderbladet 24.7 1953 - kommentar til artikkelserie
av John Strachey om "Marxism revisited" i New Statesman and Nation.
15) "Sosialismens status - og framtid?", Arbeiderbladet 1.3 1955 - kommentar til
ein artikkelserie av G.D.H. Cole i New Statesman and Nation.
16) Norsk fagbevegelse. Gjøvik 1968 s. 204. I ein annan samanheng ("Historisk
vitenskap foran 1970-årene" - 1970, trykka opp i Retten til en fortid) peiker han
då og ut studiet av den 3. verda som eit satsingsområde for framtidige historikarar. Han trekk sjølv konklusjonen av dette ved å skriva boka "Østafrikansk
bakgrunn" (1973) - sjå elles om den politiske og historiografiske bakgrunnen til
denne boka i Tore Linne Eriksen: "Østafrikansk historiografi eller: Edvard Bull ti
år etter", i Historie nedenfra (som note 1).
17) I Ottar Dahl (m.fl.): Makt og Motiv. Et festskrift til Jens Arup Seip. Oslo
1975.
18) Som ovanfor, s. 225.
19) Som note 13.
20) Som note 17, s. 233.
21) I Arbeiderbladet 27/6 1979.
22) Sjå litteraturen som er referert i note 13.
23) Sjå kapitlet "Kapitalistisk velferdssamfunn", i Norsk arbeiderbevegelse i krise
(som note 13).
24) Jfr. Narve Fulsås: Forteliing og historie, upublisert manus, Tromsø 1987. Blir
trykka i Studier i historisk metode nr. 20.
5) E. P. Thompson: The Making of the English Working Class. New York 1966
(første utgave 1963) s. 9.
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26) Noko som nok eksisterer som ein tendens i nyare norsk sosialhistorie, men
som har utfalda seg sterkare elles i Europa - først og fremst i Tyskland.
27) Sj& Ira Katznelson: "Working-Class Formation: Constructing Cases and
Comparisons", i Ira Katznelson/Aristide, R. Zolberg: Working-Class Formation.
Nineteenth-Century Patterns in Western Europe and the United States. Princeton
1986, s. 10/11. Katznelson meiner at uklarheten hos Thompson mellom anna kan
førast tilbake til den antiteoretiske haldninga hans - eit trekk vi vel også finn
hos Bull, jfr. note 81.
28) Knut Ribu i LO-Aktuelt 6/1986.
29) Hans Fredrik Dahl i Dagbladet 18/12 - 1985).
30) Ein del av desse "nyansane" svarer nok likevel mest til Dahl sine eigne
oppfatningar enn Bull sine. Til dømes skriv han at Bull ikkje lenger ser Thranerørsla som arbeidarreisning, men som "et tverrløpende bonde- og middelklasseopprør". Det er rett nok eit syn som står sterkt i dag, men er ikkje i tråd med kva
Bull sjølv meiner - sjå nedanfor.
31) Sjå fyldig omtale av Knut Kjeldstadli i Historisk Tidsskrift 4/1986.
32) Tvert om har han utttrykt ein viss aversjon mot det teoretisk forfina
omgrepsapparatet. Knut Kjeldstadli fekk til dømes i si tid høyra at han dreiv med
"finmarxistisk sjargong" (Historisk Tidsskrift 3/1979), og ved eit anna høve
karakteriserte han seg som "et ufilosofisk menneske" ("Retten til en fortid", s.
65.) Jfr. elles intervjuet i Praxis 34, der han vedgår at han er "prega av marxi
stisk tradisjon" men ikkje er interessert i "teologien, i de endeløse debatter om
forholdet mellom basis og overbygning": "For meg kan betegnelsen sosialhistoriker
godt greie seg, den er litt rund, men skal en først snakke om merkelapper kan
jeg godt være fornøyd med den", s. 17.
33) Tore Pryser sin karakteristikk av dei eldre oppfatningane, som han sjølv
diskuterer i høve til ein "méllomsjikthypotese", m.a. i hovudoppgava Klassebeve
gelse eller folkebevegelse. Oslo 1977.
34) Edvard Bull: "Arbeiderklassen blir til (1850-1900)", Arbeiderbevegelsens
historie i Norge bind 1. s. 239.
35) Bull nyttår ikkje sjølv omgrepet "læreprosess", som vel først og fremst er
utvikla av M. Vester (jfr. boka Proletariatets opståen som læreproces. GMT 1978
- kom første gong ut på tysk i 1970). Bull seier det slik at arbeidarklassen i
perioden 1850 til 1880 "eksperimenterte med forskjellige måter å organisere seg
på" (same verk s. 255). Organisasjonsdanningane på 188Q- og 90-talet må sjåast i
lys av dei erfaringane som då vart vunne.
36) Jfr. Arbeiderklassen i norsk historie (som note 5) s.93-96 og særleg det
viktige arbeidet han gjorde på 60-talet: "Håndverksvenner og arbeiderklasse i
Kristiania. Sosialhistorisk problemer", Historisk Tidsskrift bind 45 (1966).
37) s. 319.
38) s. 323.
39) s. 328.
40) Jfr. "En vandrerkultur" i Sivert Langholm, Francis Sejersted (red.): Vand
ringer. Festskrift til Ingrid Semmingsen. Oslo 1980.
41) S. 369, Bull nytta for øvrig akkurat den same formuleringa i samband med
75-årsjubileetj Arbeiderbladet 25. august 1962.
42) s. 511.
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43) Eller som Kjeldstadli formulerer det i ein parantes: "Det er ikke tilfeldig at
emneregisteret byr på stikkordet "stasstue", men ikke har henvisninger til "stat"
(som note 30).
44) Om det er slik at det brotet som kom med den moderne arbeidarrørsla i høve
til tidlegare folkelege protest- og kulturytringar vart markert alt for sterkt i
eldre framstillingar, kan det vel henda at det i dag er ein tendens til å overbetona kontinuiteten. Jfr. den gjennomgangen Jtrgen Kocka gir av forskinga i
Tyskland på den tidlege arbeidarrørsla i "Traditionsbindung und Klassenbindung.
Zum sosialhistorischen ort der frttien deutschen Arbeiterbewegung", Historische
Zeitschrift. 2/1986 s. 375. Styrken til Bull ligg då nettopp i at han i si fram
stilling maktar balansera mellom det nye og det gamle, mellom det tradisjonelle
og det grensesprengjande i den tidlege norske arbeidarrørsla.
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Om bidragsyterne

Perry Anderson (f. 1938), engelsk politisk aktivist, redaktør og
forlegger i London. Anderson har gitt viktige bidrag til den
historisk orienterte samfunnsforskningen og har fra tidlig på
1980-tallet innehatt gjesteprofessorater i USA, for tiden ved
New School for Social Research i New York City. Hans første
store arbeid dreide seg om "Portugal and the End of UltraColonialism" (New Left Review, 15, 16 og 17 i 1963, utgitt i
svensk oversettelse Portugal och kolonialismens sammanbrott,
Stockholm 1964). I 1963/4 ledet Anderson an i en sentral debatt
om Englands historiske utvikling med bidragene "Origins of the
Present Chrisis", New Left Review, 23, 1964, "The Left in the
Fifthies", New Left Review, 29, 1965, "Socialism and PseydoEmpiricism", New Left Review, 35, 1966 og "Components of
National Culture", New Left Review, 50, 1968.
Hovedopponenten var historikeren E.P. Thompson som tok opp
igjen denne debatten i boken The Poverty of Theory, London
1978. Anderson på sin side svarte med boken Arguments within
English Marxism, London 1980. Helt nylig har Anderson igjen
vendt tilbake til den historiske tematikken i denne debatten: "The
Figures of Descent", New Left Review, 161, 1987. Alle disse
artiklene blir utgitt i en nært forestående essaysamling. Ander
sons hovedarbeider er Passages from Antiquity to Feudalism og
Lineages of the Absolutist State, begge London 1974, verker som
tar opp Marx og Webers problematikk om drivkreftene bak den
vestlige verdens utvikling. Ellers har Anderson publisert mindre
oversiktsbøker om den europeiske nymarxistiske tradisjonen:
Considerations on Western Marxism, London 1976; "Antinomies of
Antonio Gramsci", New Left Review, 100, 1977; In the tracks of
Historical Materialism, London 1983; "Trotsky’s Interpretation of
Stalinism", New Left Review, 139, 1983; "Class Struggle in the
Ancient World", History Workshop, 16, Autumn 1983; "Modernity
and Revolution", New Left Review, 144, 1984; "Preface", i Isaac
Deutcher, Marxism, Wars & Revolutions, London 1984. En oversikt
over Andersons bidrag til den historiske sosiologien, med biblio
grafi også over ytterligere sekundærlitteratur, finnes i Mary
Fulbrook & Theda Skocpol, "Destines Pathways: The Historical
Sociology of Perry Anderson", in T, Skocpol (ed.), Vision and
Method in Historical Sociology, Cambridge 1984.
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G6ran Therborn (f. 1941), svensk sosiolog, aktiv på svensk
venstreside på 1960- og 1970-tallet, deretter professor i Neder
land (Universitetet i Nijmegen) før han nylig ble professor i
sosiologi i Gdteborg. Therborn har bidratt med artikler i New
Left Review siden 1966, og alle hans engelske utgivelser er
publisert av tidsskriftets forlag Verso. Hans viktigste publika
sjoner er Klasser och Ekonomiska system, Lund 1971; essaysamlingen Vad år bra vårderingar vårda?, Lund 1973; Science, Class and
Society. On the Formation of Sociology and Historical Materia
lism, London 1976; What Does the Ruling Class Do When it
Rules?London 1978; The Ideology of Power and the Power of
Ideology, London 1980; Le Défi social-democrate (skrevet sammen
med Christine Buci-Glucksmann), Paris 1981 (også oversatt til
tysk under tittelen Der Sozial-demokratische Staat. Die "Keynesianiserung" der Gesellschaft, Hamburg 1982); Klassestrukturen i
Sverige 1930-80, Lund 1981; Why Some Peoples Are More Un
employed Than Others. The Strange Paradox Of Growth And
Unemployment, London 1986. I Sverige ledet Therborn sent på
1970—tallet et prosjekt om "Sverige under sosialdemokratiet
1932.1976", skissert i artikkelen "Sweden Before and After Social
Democracy: A First Overview", Acta Sociologica, 1978, og opp
summert i boken på fransk fra 1981. Essayet Vardøger har
oversatt - "The Prospects of Labour and the Transformation of
Advanced Capitalism" - sto i New Left Review, 145, Mai/Juni
1984. Et senere bidrag om velferdsstats-problematikken er "Karl
Marx Returning: The Welfare State and Neo-Marxist, Corporatist
and Statist Theories", International Political Science Review, 7, 2,
April 1986.
Ottar Brox (f. 1932), doktorgrad i sosiologi ved Norges Land
brukshøyskole i 1970, professor ved universitetet i Tromsø fra
1972 og forskningsleder ved Norsk Institutt for by- og region
planlegging i Oslo fra 1984. Aktiv politisk for SF og SV, stor
tingsrepresentant for SV 1973-77. På slutten av 1960-tallet var
Brox en av de fremste talsmenn for den populistiske retningen på
norsk venstreside, en retning Vardøger på sin side (jfr. 9/1977)
forholdt seg sterkt kritisk til. Brox’ viktigste utgivelser er Hva
skjer i Nord-Norge?, Oslo 1966, Essaysamlingene Strukturfascismen, Stockholm 1972 og Politikk, Oslo 1972, Nord-Norge - fra
allmenning til koloni, Oslo 1984, og helt nylig Ta vare på Norge,
Oslo 1988, som Vardøger her bringer utdrag fra.
Anders Todal-Jensen (f. 1957), sosiolog, NAVF-stipendiat ved
Institutt for sosiologi og samfunnskunnskap, universitetet i
Trondheim.
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Hans Ebbing (f. 1942), mag.art. i filosofi, eiendomsforvalter ved
Universitetet i Bergen, medlem av Vardøger-redaksjonen.
Arne Overrein (f. 1948), mag.art. i filosofi, NAVF-stipendiat, Uni
versitetet i Tromsø, medlem av Vardøger-redaksjonen.
Knut H. Sørensen (f. 1950), sivilingeniør, forsker ved Institutt for
industriell miljøforskning, Trondheim, medlem av Vard-redak
sjonen.
Hallvard Tjelmeland (f. 1952), historiker, forsker ved Institutt for
samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø, medlem av Vardøgerredaksjonen.
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HAL DRAPER
Could Lenin, Trotsky, Kautsky, and other prominent Marxists have misunderstood what Marx meant by the phrase “dictatorship of the proletariat”?
In this engrossing study, Hal Draper strips away layers of misinterpretation
to show that they did indeed misunderstand, and then proceeded to build
elaborate ideological constructs on this warped base.
In the third volume of his series on Karl Marx’s Theory of Revolution:
The "Dictatorship of the Proletariat", Draper conducted the most thor
ough investigation to date of Marx’s own use of the term “dictatorship of
the proletariat.” In this new book he shows how and why later Marxists
diverged from Marx’s intent. After an introductory chapter summarizing
his earlier work, Draper traces the subsequent (mis)use of the term by
Marxists and Marxologists, right and left, to justify their ideological pre
dispositions or actions, to attack Marx, or to elaborate “Marxist” theoretical
positions far removed from those of Marx himself.
Writing in the New York Review of Books, Robert Heilbroner called Hal
Draper's previous writing on Marx “an extraordinary stimulating work
written in a fresh, open, often amusing style, which comes as a welcome
relief after the turgidities of so much Marxist writing." This volume is
certain to elicit similar praise.
_ $10.00 PB7263 paper
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