Ame Overrein
NORSK VENSTRESOSIALISME OG SVs IDENTITET *

Denne artikkelen har jeg skrevet som aktivt medlem av SV og som teoretisk
interessert observatør og derfor i en noe ambivalent stemning. Ved siden av
analyser vil jeg komme med en del kritiske kommentarer til partiets og
partilederens politikk. Forhåpentligvis vil dette bli oppfattet som det det er
ment å være: solidarisk kritikk.
Sosialistisk Venstreparti, sammen med forløperen Sosialistisk Folkeparti,
kan se tilbake på en forholdsvis lang historie, hvor mye innsikt og politisk
erfaring har nedfelt seg. De ulike retningene som finnes i partiet har lært seg
å anerkjenne hverandre, vel vitende om at fraksjonskriger lett kan ødelegge
partiet. Mot år 2000 tror jeg ikke bare S Vere, men norsk venstreside i vid
forstand, forstår at terrenget som ligger foran oss og som vi skal bevege oss i,
mildt sagt er uoversiktlig. I dag er det kun folk som ikke har fiiigt med, som
kan mene at det overhodet finnes teorier som gir svar på «alle ting».
Imidlertid kan ikke dette bety at teoretiske debatter er uten interesse for et
sosialistisk parti. I tider preget av usikkerhet er det kanskje fristende å
reagere med anti-intellektuell aversjon mot prinsippdiskusjoner. Dette er
betenkelig, for det gjør SV forsvarsløst overfor borgerlig-liberal og
sosialdemokratisk kritikk. Et parti som kaller seg sosialistisk kan ikke slutte å
snakke om sosialisme. Vi er nødt til å ta tak i dette begrepet og søke å gi det
et innhold som vil virke overbevisende også inn i neste århundre. Vi trenger
så avgjort en «stor samtale» - hvor ikke minst debatt med våre politiske
motstandere er viktig. Men åpenhet overfor andre standpunkter, er ikke det
samme som ikke å ha standpunkter. I politikk kan ingen tillate seg den luksus
ikke å mene noe.
Begrepet sosialisme har i løpet av de siste ti-femten åra kommet under
stadig sterkere kritikk. Partiet og partiledelsen har på ingen måte maktet å
imøtegå denne bølgen av kritikk. Man har søkt å unnvike de nyliberale
argumentene ved å bruke retrettens, sjølkritikkens taktikk. Resultatet er at SV
i dag som partikollektiv har et usikkert og famlende forhold til sosialismen vi er ikke lenger i stand til å presentere et sosialistisk alternativ på en offensiv
måte. Også i diskusjoner innad i partiet er det oppstått en merkbar
forlegenhet omkring dette begrepet. Dette er uheldig all den stund SV jo
fortsatt identifiseres som et sosialistisk parti og fortsatt bærer sosialismebegrepet i navnet.
En teoretisk oppskrift på et sosialistisk samfunn finnes ikke. Det
sosialistiske samfunn vil være resultatet av en prosess uten noe endelig «mål»
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som vi presist kan definere. Hovedsaken er en samfunnsutvikling i
sosialistisk retning. Kapitalismens konflikter er utgangspunktet for denne
prosessen. Politisk bevissthet og konsensus om sosialistiske løsninger, er
betingelser for at denne prosessen skal gå i riktig retning. Det er absurd både teoretisk og praktisk - å ville fastlegge hva kommende generasjoner og
tider vil bestemme i så måte.
Likevel er ikke alt diffust. De ideologiske skillelinjene er ikke borte.
Sosialismen som standpunkt er resultat av et valg - et grunnleggende valg av
politiske «verdier». Disse verdiene kan vi ikke inngå kompromisser om. De
angir ikke bare retningen for vår praktiske politikk, de gir oss også vår
politiske idenitet. Noen av de viktigste av disse verdiene er følgende:
- solidaritet kontra egoisme som grunnlag for samfunnsutviklinga;
- samfunnsmessig styring gjennom folkevalgte organer kontra privat»
økonomisk markedsmakt;
- økt likhet kontra økte ulikheter;
- aktivt, deltakende demokrati kontra et rent formelt demokrati.
Dette er prinsipper som peker i retning av et sosialistisk samfunn og som
har oppslutning langt utover SVs velgergrupper - trolig i et flertall av det
norske folk. Om enn på en diffus og «upolitisk» måte. Dette er prinsipper
som vi benytter som målestokk når vi skal avgjøre om konkrete politiske
tiltak eller samfunnsutviklinga som helhet, er positiv eller negativ. I vårt
politiske arbeid bør vi demonstrere konflikten mellom disse verdiene og den
politikk som Arbeiderpartiet med støtte av høyrekreftene fører. I denne
forstand er jeg ikke enig med dem i SV som hevder at det ikke finnes noe
alternativ til kapitalismen.1 Tvert imot bør det være tydelig nok at
kapitalismen som system er uforenelig med realiseringa av disse verdiene.
Dette sies jo også rett ut av kapitalismens konsekvente forsvarere.
Uten trygghet på egen identitet kan ikke et politisk parti få tillit ute i
folket. Sentralt i det følgende står derfor problemet omkring hva som er SVs
identitet. Videre hvordan vi argumentative kan møte de utfordringene og
problemene vi konfronteres med. Herunder også spørsmålet om hva en
offensiv sosialistisk retorikk er under 90-tallets betingelser.

SV i dag - identitetskrise og indre konflikter
Dersom vi sammenligner dagens SV med hva SF/SV tradisjonell! har stått
for, kommer det unektelig frem visse forskjeller. Klarest synes jeg disse
forskjellene kommer frem i NATO og EU-spørsmålet.
NATO og EU var spørsmål som formet norsk venstresosialisme i
etterkrigstida. Betydninga av disse spørsmålene kan vanskelig overvurderes.
Det var uenighet om mye både i SF og i SV, men motstanden mot NATO og
mot EU (tidligere EEC eller EF) var sterk og entydig. Arbeiderpartiets
NATO-vedtak i 1949 var noe man aldri forsonte seg med. (Arbeiderpartiet
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mistet 25000 medlemmer i årene fra 1949 til 1951.) Vedtaket om NATOmedlemsskap var den viktigste enkeltbegivenhet bak dannelsen av en
uavhengig venstresosialisme på 1950-tallet. SF var meget aktivt i kampanjen
mot EEC i 1962 og i EU-avstemninga i 1972. Det var ingen uenighet blant
venstresosialister om NATO og EU på denne tida. SF/SV profilerte seg på
disse spørsmålene. Dette kom til uttrykk ved at folk sluttet opp om SF/SV på
grunn av sikkerhetspolitikken eller det konsekvente EU-standpunktet.2
Mange i Arbeiderpartiet og AUF som var imot NATO, havnet på denne
måten over i SF/SV. Etter EU-avstemninga i 1972 gikk en vesentlig del av
EU-motstandeme i Arbeiderpartiet (organisert i AIK), over til SV - noe som
var avgjørende for SVs dannelse. Uten en vellykket og ideologisk samlende
kamp mot EU i 1972, ville SV aldri ha sett dagens lys.
I 1994 hadde SV fått en fløy av EU-tilhengere. SVs syn på NATO er
«myket opp» i den grad at det er blitt uklart om SVs mål er utmelding av
NATO. I motsetning til forrige EU-kamp, var det denne gangen ingen
avskalling fra Arbeiderpartiet av EU-motstandere. Mens SV ved valget i
1973 utvilsomt fikk en betydelig gevinst som følge av EU-kampen, er det
denne gangen Senterpartiet som har fått økt tilslutning. Og alt dette i en
situasjon hvor fagbevegelsen var langt mer negativ til EU enn i 1972, med
kulminasjon i LO-kongressens nei-vedtak i oktober 1994. Det kan altså ikke
ha vært holdningsendringer i arbeiderklassen som fremkalte ja-tendenser i
SV.3
Uansett standpunkt til EU og NATO, tror jeg de fleste SVere vil være
enig i at dette er symptomer på en indre usikkerhet som ikke fantes tidligere.
Problemene bidrar til at SVs identitet svekkes. Motstand mot sikkerhets
politikken og mot EU, var nettopp noe som ga norsk venstresosialisme en
ekstra styrke i forhold til de fleste andre partier av denne typen i VestEuropa. Det er ikke noen overdrivelse å si at det er i EU-spørsmålet SF/SV
har vært sterkest knytta til de breie folkelige strømninger i det norske
samfunn som vi ønsker tilknytning til. Det er derfor betenkelig at profilen
svekkes akkurat på disse spørsmålene.
NATO og EU har en felles tilknytning til et annet spørsmål som det i
disse tider er uklarhet om i SV, nemlig det nasjonale spørsmål. Er det i det
hele tatt mulig og ønskelig for et samfunn som det norske å ha en uavhengig
utenrikspolitikk? Er det mulig og ønskelig å bevare den norske nasjonal
statens sjølråderett, herunder også en uavhengig forsvarspolitikk? Usikker
heten omkring NATO og EU er også uttrykk for en usikkerhet omkring det
nasjonale spørsmål, en usikkerhet om hva det er ved det norske samfunn som
er verd å forsvare.
SVs internasjonale engasjement, men også dominansen av en liberalistisk
«globaiisme» på 80-tallet, medvirket nok til at mange SVere faktisk var
ideologisk uforberedt på å måtte forsvare den norske nasjonalstaten i 1994.
Dette å si nei til EU ble i noen intellektuelle kretser oppfatta som et
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uakseptabelt brudd på den rådende modernistiske (eller post-modemistiske)
tenkemåte.
Det er verd å merke seg at innen SV var ikke bare de som var for EU av
den oppfatning at det var galt å argumentere ut fra nasjonal uavhengighet,
men også en del av det store flertall som var imot EU. Noen SVere mente at
EU-motstanden skulle begrunnes utelukkende i «internasjonalistiske» og
ikke-nasjonale argumenter.4 Man fryktet (etter min mening ubegrunnet)
samrøre med Senterpartiets «nasjonalisme». Dette virket hemmende på SVs
anti-EU-arbeid.
I løpet av 1995 opplevde SV sine hardeste debatter siden 70~ta!let. Først
landsmøte med kritikk av partilederen. Dernest enda et valgnederlag høsten
95. Debattene i 1995 må oppfattes som en utladning av konfliktstoff som
lenge har samlet seg opp i partiet. Gjennom denne utladninga ble det markert
visse grenser for videre høyredreining, men utover dette ble ikke partiets
videre politikk nærmere klarlagt.
Dagens situasjon er ikke entydig negativ. Konfliktene tyder på at det er
liv r partiet, at det gjennom de siste åra har skjedd en viss vitalisering.
Diskusjonen omkring partiprogrammet viste jo et engasjement som knapt
fantes dersom vi går tilbake til 80-tallet.
Det var ikke 90-åra med Sovjetkommunismens sammenbrudd, men 80tallet med høyrebølge og liberalistisk ideologisk hegemoni, som var partiets
store stagnasjonsperiode. Det var tiåret hvor partiet mistet sitt politiske og
kulturelle initativ, hvor intern skolering og debatt døde hen, hvor aktiviteten
på partiets grasrot ble redusert parallelt med at aksjoner, solidaritets»
bevegelser, kvinnebevegelser osv. mistet sin politiske kraft, Det var tiåret
hvor Arbeiderpartiet sammen med det øvrige europeiske sosialdemokrati
gjennomførte en historisk høyredreining som svar på den økonomiske krisa,
det var kapitalismens offensiv under Reagans og Thatchers ledelse. Det var
tiåret da også SV som parti - i resignasjonens og apatiens tegn - jenket seg
etter den politiske parallellforskyvninga til høyre.
90-tallet er et langt mer tvetydig tiår. Fra et sosialsitisk synspunkt i
virkeligheten mer positivt. Dette begynner vi å se klarere nå, etter at den
verste orgien av kapitalistisk sjølgodhet har lagt seg. Den liberale vidunder
medisin har gjort folkene i Øst-Europa enda fattigere enn før
sammenbruddet. Det indre marked av 1992 har stadig ikke bidratt noe som
helst til å løse Vest-Europas arbeidsløshetsproblem, (slik Cecchini-rapporten
og våre hjemlige EU-entusiaster stilte i utsikt). Fortsatt er det stor ideologisk
usikkerhet på den europeiske venstresida, men samtidig har det ikke skjedd
noen svekkelse av de sosiale konfliktene. Disse påvirker stadig den politiske
utviklinga, slik vi klart har sett det i Italia og Frankrike i de aller siste åra.
Tross omveltningene i øst, har tradisjonelle politisk-sosiale konfliktlinjer
bevart sin betydning i Vest-Europa. Påvirkninga går i så måte heller fra vest
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til øst, enn omvendt. Med kronisk arbeidsløshet er det grunn til å tro at dette
vil være situasjonen i Europa i lang tid fremover,
For SV begynte dette tvetydige 90-tallet alt i september 1989 med en
offensiv valgkamp og valgseier, en seier som blant annet må forståes på
bakgrunn av Arbeiderpartiets bevisste aksept av høy arbeidsløshet fra lyss
av. Valget i 1989 innvarslet en vitalisering av partiet. De neste etappene i
denne prosessen var valgsuksessen i 1991 og sjølsagt EU-kampen som ble
seierrikt avsluttet i november 1994. Alle problemer til tross, betydde denne
utviklinga økt sjøltillit og økt aktivitet i SV - en nedadgående trend fra 70tallet var endelig snudd.
Partiets aktuelle konflikter må forståes på bakgrunn av denne vitaliseringa
av medlemsmassen. Partiets politiske linje var i løpet av 80-tallet blitt
overlatt til partiledelsen og stortingsgruppa i Oslo. Som parti ble SV mer likt
de andre politiske partiene. Medlemsmassen ble merkbart passivisert. Vi fikk
for første gang et partiapparat med en viss egentyngde. Sammen med
stortingsgruppa syntes dette miljøet å leve sitt eget liv. Vi fikk - eller media
skapte - bildet av en dynamisk partiledelse som strevet med å «modemisere»
partiet. Og på den annen side: «bakstreverske» gammelsosialister som
motsatte seg dette.
Konfliktene i partiet ble utløst av partiledelsens tendens til å dreie partiet
så langt til høyre at partiets identitet ble utvisket Konfliktene oppsto ikke
fordi en aktiv venstrefløy ønsket å dreie partiet til venstre eller kjempe for
klassiske sosialistiske standpunkter. Det er ganske enkelt uriktig når Per
Eggum Mauseth hevder at det er noen som «krever ny venstredreining i
partiet» (Ny Tid, 13.9.95). Slike krav er ikke fremsatt. Som kjent fant man
frem til rimelige kompromisser i prinsipprogram-debatten. Det er også et
oppkonstruert og lite dekkende bilde av debatten i SV når Erik Solheim
hevder: «Vi kan ikke vende tilbake til tradisjonell marxisme» (Ny Tid,
24.2.9S).5 Utsagn av denne typen blir så i neste omgang utgangspunkt for
forvanskninger i mediafremstillinga av SV.
Konfliktene oppsto som følge av at store deler av medlemsmassen er blitt
provosert og ønsker å sette foten ned for videre høyredreining. Det var dette
som skjedde på landsmøtet sommeren 1995. Men realiteten er at det som
kalles «venstreopposisjonen» ikke er en samlet gruppe. Det finnes følgelig
heller ikke noe klart alternativ til den nåværende ledelsen. Det er en situasjon
der medlemmene (aktivistene) har problemer med å kjenne seg igjen i det
ledelsen gjør. Aktivistene protesterer og uttrykker frustrasjon. Det er disse
aktivistene som driver partiet på det lokale plan og ofte har lang politisk
erfaring. Deres intuitive bekymring for hvor SV går, må taes alvorlig.
Samtidig er det altså snakk om en opposisjon uten noe enhetlig eller fastlagt
syn på hva SV bør bli. (Typisk nok ble det ikke stilt motkandidat til Erik
Solheim på landsmøtet.) Det er skapt en åpen situasjon og en langt mer reell
debatt enn på lenge, noe partiledelsen også har invitert til.
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Forøvrig er det min mening at heller ikke «Solheim-fløyen» har noe politisk
sammenhengnede alternativ om hvor veien går videre. Solheim kan snakke
om at «vi står ved et politisk veiskille» (Ny Tid, 24.2.95), men han har ikke ikke engang i sin bok hvor han hadde plass til å gjøre det - maktet å
redegjøre overbevisende for hva slags politisk veivalg han egentlig gjør seg
til talsmann for. Er det et rent sosialdemokratisk SV Solheim ønsker? Eller er
det et grønt, liberalt-humanistisk parti? Eller noe tredje som verken er grøntliberalt eller modernisert sosialdemokrati - og samtidig noe annet enn det
«gammeldagse» SV? Siden Solheim ikke engang forsøker å drøfte dette
«veivalg-problemet», må vi vel anta at dette er spørsmål som SVs
toppledelse har vanskelig for å ta fatt på. Iallfall bør det i den videre debatten
legges mer vekt på å få frem den indre sammenhengen i de ulike
standpunktene som står opp imot verandre. Om da slike sammenhenger
overhodet finnes. Dette gjelder alle parter i debatten.
Det finnes visse kjernespørsmål som gjør SV-debatten akutt. De tilhører
nok ikke det som diffust kalles det 21. århundres utfordringer, men heller det
som Finn Gustavsen i 1995 kalte «den trettifire år gamle hodepinen:
Forholdet til Arbeiderpartiet.»6 Noe av det mest kontroversielle på slutten av
80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, var ulike signaler og innspill om
tilnærming til sosialdemokratiet. Det mest ekstreme var forslag om at partiet
skulle slåes sammen med Arbeiderpartiet (fra Eggum Mauseth). Videre ble
det åpnet for regjeringssamarbeid med samme parti, et forslag med sterk
støtte i partiledelsen. Her er vi ved et kjernepunkt. Forholdet til sosial
demokratiet har alltid vært et avgjørende spørsmål i SF/SVs historie. Det
berører partiets identitet, dets eksistensberettigelse. Diskusjonen om
«modernisering» av partiet går på det samme, for «modernisering» synes å
bety: svekkelse av partiets sosialistiske profil og grasrotkarakter til fordel for
et velsmurt og media-orientert valgmaskineri.
Man kan nesten si at EU-kampen kom ubeleilig i forhold til partilederens
prosjekt om økt samarbeid med Arbeiderpartiet. Uten EU-kamp, ingen
vitalisering av partimedlemmene og heller ikke den tydelige motstanden mot
Arbeiderpartiets høyredreining som overalt kan spores blant SV-medlemmene. Det er derfor forholdet til Arbeiderpartiet som må opp til debatt i
SV. Og i tillegg det underliggende spørsmålet om samfunnet i dag har
forandret seg så mye, at det er nødvendig med en helt annen politikk enn SVs
tradisjonelle, (så tvetydig denne «tradisjonelle» politikken enn har vært). Hva
slags grunner skulle berettige en tilnærming til Arbeiderpartiet i en periode
da det samme partiet har gjennomført sin mest radikale høyredreining noen
sinne? Partivedtaket fra 1993 satte jo et «radikalisert Arbeiderparti» som
betingelse for eventuellt samarbeid. Debatten i SV bør ikke glemme dette
helt sentrale problemkomplekset.
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Modernisme og historisk bevissthet
En måte å beskrive konfliktene i SV på er følgende: det er en konflikt
mellom «modernister» (som møter det 21. århundres utfordringer) og
«bakstrevere» (eller verre: museumsvoktere) som ikke tør å se disse
utfordringene i øynene. Dette er en bevisst overflatisk beskrivelse, sett fra
modernistenes synsvinkel. Men den antyder likevel noe sentralt ved
konflikten. Det er blant annet en konflikt mellom tradisjonelle og historiske
føringer i arbeiderbevegelsen og det i og for seg forståelige behovet for
fornyelse av et venstresosialistisk parti. Det er i denne sammenheng
«modernistene» kritiserer «bakstreveme» og går inn for en fundamental
modernisering av partiet. Avisa Ny Tid har gjentatte ganger (iallfall under sin
forrige redaktør) tatt til orde for dette og fremstilt partiet som
«Misnøyepartiet SV»
når medlemmene
ikke følger Solheims
«nyorientering».7
Modernismen som ble intellektuelt dominerende i løpet av 80-tallet, må
forståes på bakgrunn av viktige internasjonale endringer som kom til å
påvirke det politisk-ideologiske klimaet i de vestlige land. Mulighetene for
en progressiv, ikke-kapitalistisk modernisering som syntes å være tilstede på
50- og 60-tallet, mistet sin troverdighet i løpet av 70- og 80-tallet.
Reformhåpene i Sovjet-blokken var definitivt gravlagt (etter Tjekkoslovakiainvasjonen 1968) og anti-kapitalismen i den tredje verden var ikke lenger
sosialistisk, men tradisjonalistisk inspirert. Mest kjent i denne sammenheng
er revitaliseringa av islam. (I Afghanistan-konflikten og i presteskapets
revolusjon i Iran, var det umulig fullt ut å identifisere seg med «den gode
sida».) I denne globale konstellasjonen (som nådde sitt klimaks med
Sovjetunionens sammenbrudd) fremsto dermed den moderne kapitalismen
som det eneste dynamiske element som effektivt kunne avskaffe tradisjonelle
og autoritære samfunnsstrukturer.
Dette var og er ikke direkte galt, men ensidig. Og denne ensidigheten
fører i dag til avgjørende politiske skillelinjer, blant annet mellom Arbeider
partiet og SV. Ensidigheten består i at man «glemmer» kapitalismens indre
motsigelser. Man glemmer at kapitalismen trives utmerket i allianse med
tradisjonelle og reaksjonære krefter. Særlig glemmer man at det ikke primært
er kapitalismen, men arbeiderbevegelsen og andre demokratiske krefter som
oppstår under kapitalismen, som er de virkelige drivkreftene bak
modernisering og nedbygginga av autoritære samfunnsstrukturer. Det er ikke
kapitalisme og fritt marked som mangler i dagens Russland, men demokrati
og en slagkraftig fagbevegelse. Verken Russland eller Kina vil bli moderne,
demokratiske samfunn - dvs. preget av et ikke-autoritært sivilt samfunn alene ved at kapitalismen og IMFs eksperter får herje fritt. Kapitalismen som
økonomisk metode kan i beste fall sies å være en nødvendig (men ingen
tilstrekkelig) betingelse for et demokratisert og solidarisk samfunn. I verste
fall fører kapitalismen til ny oppblomstring av «føydale» undertrykkelses-
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forhold, slik som i dagens Kina» (Den «moderne» sosialdemokraten Jens
Stoltenberg bekjente seg i 1987 til Teng Hsiao Ping som sitt politiske
forbilde. Dette forteller sitt om en grenseløs tiltro til kapitalistiske
«reformer». To år seinere var den samme Teng hovedansvarlig for massakren
på Tien An Men-plassen.)
Problemet med dagens modernistiske ideologi er at den i realiteten enten dette innrømmes eller ikke - har akseptert kapitalismen som den
absolutte ramme som all politikk må tenkes innafor. Begrepet politikk ble på
80-tallet - og særlig i sosialdemokratiet - redusert til perpektivløs og
resignert «realisme». De siste rester av sosialistiske visjoner ble erstattet av
uforpliktende humanistiske deklamasjoner. (En målestokk på hvor troverdige
disse sosialdemokratiske deklamasjonene er i 1996, er tilsidesettelsen av
demonstrasjonsretten i eget land for å tekkes den besøkende kinesiske
president.)
Det er en nær sammenheng mellom denne intellektulle modernismen og
de holdningene vi finner innen næringslivets og statsadministrasjonens eliter,
og som ga seg uttrykk i elitenes unisone ja til EU. Mens denne status quomodernismen er dominerende som ideologi i Arbeiderpartiet, er den kun en
trend (i mindretall) innad i SV. Men den har vært sterk nok til å bringe den
radikale kapitalisme-kritikken på defensiven også i SV.
Et annet trekk ved denne modernismen er en slags «null-punktidealisme». Vi befinner oss i et absolutt nullpunkt. Historia, tradisjoner, våre
erfaringer er noe verdiløst og tyngende som vi bør legge bak oss. Blikket skal
rettes fremover. Man tror at arbeiderbevegelsen og et parti som SV kan og
bør begynne helt på nytt. Man har et abstrakt, «idealistisk» forhold til den
historiske identitet og organisatoriske tradisjoner som er så viktig for ethvert
venstreorientert parti. Man innbiller seg at «det 21. århundres utfordringer»
vil være totalt forskjellig fra det 20. århundres. Man overdramatiserer tanken
om 90-tallet som et absolutt vendepunkt på samme måten som «68generasjonen» overdramatiserte slutten av 60-tallet som det epokale øye
blikket. Alltid vil det være noen som står frem og forkynner den dypeste
krise - ordet krise er i vårt politiske vokabular et av de mest populære og
inflaterte. Den dypeste krise og behovet for en total omsnuing er alltid nå, i
dette øyeblikket.
Mot dette vil jeg argumentere for at det er slik at SVs problemer og SVs
oppgaver i dag, tross alle raske endringer omkring oss, likevel er i slekt med
tidligere tiders problemer og oppgaver. Det er kontinuiteter i SF/SVs historie
som det på 90-tallet er lett å glemme, og som nye generasjoner av SVere ikke
har vondt av å bli informert om.
80- og 90-tallets modernisme (eller «post-modemisme» - forskjellen er i
virkeligheten diffus) mangler historisk bevissthet, innklusive om egne
historiske betingelser. Denne konforme modernismen har vunnet innpass i
store deler av det venstreorienterte intellektuelle Norge. På disse
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modernistiske premissene har det i de siste 10-15-åra skjedd et sammenbrudd
av den intellektuelle systemkritikk og av den moralske solidariteten med
grupper, klasser og nasjoner som er offer for det kapitalistiske system. Dette
intellektuelle trend-skiftet har også vært klart merkbart innover i SV.
Som radikal politisk bevegelse er det avgjørende at vi har et bevisst
forhold til egne erfaringer og egen historie. Den historiske bevissthet om
opprinnelse og mål, er en nødvendig del av den kollektive identitet som
enhver sosialistisk bevegelse må ha. Her er det fortsatt forskjell mellom
arbeiderbevegelsen og den borgerlige politikk. Det er arbeiderbevegelsen
som har et forhold til sin egen tradisjon, til klassekamper, til sentrale
politiske begivenheter som generasjoner har gjennomlevd. Denne historiske
bevissheten må taes vare på, men på en kritisk og ikke nostalgisk måte.
Arbeiderbevegelsen har vært og er et korrektiv i forhold til at det moderne
samfunnet ensidig fester sin oppmerksomhet mot det gitte, mot øyeblikket i
snevreste forstand. Samfunnet fortaper seg i sin egen nåtid. Mot dette må vi
understreke at både fortid og fremtid har en plass i sosialistisk ideologi. Både
slitet og undertrykkelsen som tidligere generasjoner har gjennomgått og
kravene som fremtidige generasjoner møter oss med. Næringslivet og
kapitalens interesser kan godt ivaretaes uten denne tidsdimensjonen, uten
helhetsperspektiv. For en bevegelse som vil forandre og ikke kan ta de
etablerte maktforhold for gitt, blir dette annerledes.
Arbeiderbevegelsen er avhengig av å skape bevissthet om at de
enkeltstående og individuelle politiske handlinger er en del av en kollektivt
skapt endringsprosess av samfunnet. Ellers har ikke disse handlingene noen
politisk mening. Heller ikke på dette punktet bør arbeiderbevegelsen la seg
imponere av akademisk moteriktig kritikk av «farlig» historiefilosofi som
kan begrunne «totalitære» handlinger. Hvordan kan vi overhodet tenke en
systemkritisk politisk eller sosial bevegelse uten et begrep om historisk
fremskritt og uten fremtidshåp? Det at vi mister den historiske bevissthet og
dermed evnen til samfunnsmessig helhetstenkning, er i dag en langt større
fare enn faren for historiedogmatikk. Faren i dag er en ny «middelalder» kapitalismens evige og stagnerende middelalder, uten historisk refleksjon og
uten håp. Og dermed uten de sosiale underklasse-bevegelser og -ideologier
som i hundrevis av år har gitt den europeisk-kapitalistiske samfunnsformen
sin særegne dynamikk.
Å se seg tilbake er ikke bestandig et uttrykk for nostalgien til avfeldige og
mimrende gammelsosialister. Å undersøke historia til kapitalismen og
arbeiderbevegelsen er tvert imot den eneste måten å forstå bakgrunnen for
dagens norske politikk og bakgrunnen for arbeiderbevegelsens og SVs
politiske krise.
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Om å glemme kapitalismen
Alt tyder på at vi fortsatt får en uberegnelig og anarkistisk virkende global
kapitalisme, langt inn i neste århundre. Dette blir antakelig det 21. århundres
største «utfordring». Ikke bare «bakstreverske» marxister hevder dette, men
også enkelte sosialdemokrater. Og Kåre Willoch er bekymret for en
ukontrollert kapitalisme og kritiserer Arbeiderpartiet fra venstre for å ha
skapt for store økonomiske ulikheter. Det er derfor ikke noen grunn til å
nedtone vår opptatthet av økonomiske sammenhenger.
I Den store samtalen forsøker Erik Solheim å «modemisere» venstresidas
språk. I stedet for kapitalisme, foretrekker han å snakke om
«teknosamfunnet» (eller «teknologisamfunnet»). Dette er et problematisk
retorisk signal. Det anonyme og abstrakte teknosamfunnet gir ikke på samme
måte som kapitalisme, uttrykk for at samfunnet er preget av sosiale konflikter
grunnet i økonomiske klasseforhold. Hvorfor skal vi - etter Reagans og
Thatchers erklærte og offensive klassekrig for kapitalisme -* vise denne
forlegenheten overfor et ord? Et ord som til alt overmål er anerkjent langt
utover venstrefløyens rekker.
Fornyelse må til - men er det «fornyelse» å glemme økonomien eller
kapitalismens høyst merkbare nærvær? Stein Ørnhøy stilte i denne sammen
heng et betimelig spørsmål i sin omtale av Solheims bok:
«Derfor sitter jeg igjen og lurer litt på om det er slik at de økonomiske
sammenhengene ikke er viktige lenger eller om vi er i ferd med å
kapitulere overfor en økonomi som vi i prinsippet fortsatt sier at vi vil
styre» (Ny Tid, Nr. 13, 31.3.95).
Det vil i lengden være ødeleggende for et sosialistisk partis identitet å si at
økonomiske sammenhenger ikke lenger er viktige. Analysen av sosiale
grupper med ulik forankring og ulike interesser i forhold til økonomien bør
være et sentralt anliggende for SV. Dette er jo uansett problemer vi møter i
vårt praktiske politiske arbeid. Som «ansvarlige politikere» er mange av oss
(herunder også undertegnede i Tromsø Kommunestyre) opptatt av budsjett
behandling, økonomistyring og en seig argumentativ kamp for offentlig
velferd. Uten kunnskap om den kapitalistiske økonomi som helhet - herunder
forholdet mellom privatkapitalistisk rikdom og offentlig fattigdom - vil vi i
dette arbeidet uunngåelig vandre omkring i en tåke.
Samtidig må vi være så sjølkritiske at vi ser at en politisk og demokratisk
styring av en moderne samfunnsøkonomi ikke er en lettvint sak. Problemets
vanskelighet bør være en spore til systematisk arbeid med problemet. Svaret
er iallfall ikke å ta det av den politiske dagsordenen. Det aller verste vil være
(slik Ørnhøy påpeker) at vi i høyst abstrakte vendinger proklamerer styring
av økonomien som mål, uten at vi greier å si noe fornuftig om hvordan denne
styringa er tenkt å foregå.
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SV i internasjonal målestokk
Sjøl om SV har hatt en broket historie, med opp- og nedturer, så er partiet i
internasjonal målestokk et av de største og mest suksessrike venstresosialistiske partiene. Dette er etter min mening ingen tilfeldighet.
Marx tenkte seg i sitt hovedverk Kapitalen, at den «omveltningsprosess»
av det kapitalistiske samfunn som settes igang i og med arbeiderbevegelsens
eksistens, ville «bevege seg i brutale eller mer humane former, avhengig av
arbeiderklassens eget utviklingsnivå», som han formulerte det.8 Takket være
en demokratisk bondebevegelse og en meget sterk og radikal arbeider
bevegelse, har den norske samfunnsutviklinga i det 20. århundre beveget seg
i utpreget «humane» former. Også venstresosialismens relative styrke i
Norge må forståes på bakgrunn av denne ekstremt moderne form for
kapitalisme, som altså på sin side er utenkelig uten arbeiderklassens kamp og
organisatoriske styrke over en lang historisk periode.
Mer særskilt henger venstresosialismens utvikling i Norge tett sammen
med viktige begivenheter i landets nyere politiske historie, i særlig grad de to
store politiske slag omkring medlemsskap i EU, som iallfall i folkelig
engasjement er uten sidestykke i noe annet land. SV er et av de få partier av
denne typen som har greid å bevare sin enhet og som i valg har samlet over
10% av velgerne. For sammenligningens skyld kan vi raskt nevne følgende:
SF i Danmark har vært gjennom splittelser og ligger dessuten langt til høyre
for eksempel i EU-spørsmålet. De Grønne i Tyskland er preget av indre kaos
og en betydelig mer uklar politikk enn vårt SV. I Frankrike har de grønne og
andre nye-venstre grupperinger vanskeligheter med å hevde seg i
konkurransen med de etablerte sosialistene og kommunistene. I Storbritannia
har Labour alltid vært det dominerende partiet på venstrefløyen, og radikale
sosialister har arbeidet delvis i ytterkanten av dette partiet (one foot in and
one foot out, som det het), delvis innafor alternative bevegelser, for eksempel
fredsbevegelsen.
I dette perspektivet er mitt utgangspunkt derfor: det er mye å tape på
splittelse og oppløsning av SV. Det er i seg sjøl en seier å bevare et
forholdsvis stort ikke-dogmatisk sosialistisk parti, med en rekke politiske
aktivister som jobber utad på grasrota og i folkevalgte organer og der
kjemper for anti-autoritære, systemkritiske standpunkter - og med en levende
diskusjonskultur innad. (Det er imidlertid ingen dyd å være et lite parti.)

Venstresosialismens særegenheter
Det finnes store politiske partier av sosialdemokratisk eller kommunistisk
(eks-kommunistisk) type, men disse ligger i dag til høyre for SV og er partier
av en annen type og med en annen tradisjon. Historisk sett dreier det seg om
partityper som har sin opprinnelse i ulike epoker av kapitalismens og
arbeiderklassens historie. De aller fleste sosialdemokratiske partier har sin
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opprinnelse før første verdenskrig. (Arbeiderpartiet ble dannet 1887 og fikk
første stortingsrepresentasjon i 1903.) De aller fleste kommunistiske partier
har sin opprinnelse i tida rett etter den russiske revolusjon og er direkte
inspirert av denne (NKP dannet 1923 etter splittelse i Arbeiderpartiet). I
motsetning til de sosialdemokratiske partier, som har vært massepartier i
nesten alle demokratiske kapitalistiske land, har de kommunistiske partiene
bare unntaksvis vært massepartier i kapitalistiske demokratier. Kommunist
partienes historie er nå en avsluttet epoke. De partier som tilhører denne
tradisjonen, er i dag i realiteten sosialdemokratiske partier (som i Italia og
Frankrike), dersom de overhodet har noen betydning.
SV (og forløperen SF) er et moderne parti som tilhører «det nye • enstre»
som utvikla seg i de moderne kapitalistiske land etter andre verdenskrig. SF
utviklet seg fra en opposisjon i Arbeiderpartiet som på sin side hadde sin
bakgrunn i Arbeiderpartiets NATO-vedtak i 1949. Avisa Orientering ble
dannet så tidlig som 1953 og argumenterte for en uavhengig, nøytral linje i
sikkerhetspolitikken. Sosialistisk Folkeparti ble fra sin grunnleggelse i 1961
ikke minst en samling av tidligere Arbeiderpartimedlemmer og med et ikke
ubetydelig innslag av fagforeningsfolk. Jeg finner grunn til å nevne derte, for
dette antyder at venstresida i Norge aktiviserte seg på et meget tidlig
tidspunkt i etterkrigstida, sammenlignet med de aller fleste andre land.9 En
del av forklaringen på dette, må være å finne i de radikale tradisjonene som
tross alt eksisterte i Arbeiderpartiet og som ga seg utslag i opposisjon mot
vest-orientering og maktarroganse.
Vi kan si at det går en linje fra de anti-sentralistiske grasrot-holdningene i
den gamle Fagopposisjonen av 1911 som under Tranmæls ledelse overtok
ledelsen i Ap i 1918 og frem til kampen mot maktsentralisering og makt
misbruk i det samme partiet på 1950-tallet og som resulterte i dannelsen av
SF. Fagopposisjonens gamle slagord, «Makta tilbake til medlemmene», fant
Gerhardsen grunn til å minne om i et intervju så seint som 1978.10 Arbeider
partiets kamp mot utenlandsk styring i 1923 (bruddet med Komintem) og
kampen mot utenlandsk styring av Norge i 1972 og 1994, hører på sett og vis
sammen i denne demokratiske tradisjonen. Dette er en tradisjon som også har
hatt betydning for SV - både for det indre partiliv og politikken utad.
Bakgrunnen i opposisjon i Arbeiderpartiet og i tillegg store deler av AIKs
overgang fra Arbeiderpartiet til det nye SV i 1973, bidro utvilsomt til at den
moderne venstresida i Norge ikke ble så sosialt og kulturellt isolert fra den
tradisjonelle arbeiderklassen som i mange andre vesteuropeiske land. En
annen side av samme sak var at forholdet til Arbeiderpartiet alltid kom til å
bli et avgjørende og vanskelig spørsmål for SF/SV. En tredje side av samme
sak, var at rent teoretiske debatter og sekteriske holdninger i slike debatter,
aldri ble avgjørende for SF/SVs utvikling. Dagens SV inneholder ulike
teoretiske strømninger som har lært seg å sameksistere innafor ett parti.
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SF/SV definerte seg som «det tredje standpunkt». I to betydninger av dette
uttrykket: som en nøytral utenrikspolitisk linje uavhengig både av USA og
Sovjetunionen. Og som en politisk posisjon mellom sosialdemokrati og
kommunisme. Det er grunn til å stoppe ved dette begrepet, fordi det kan
fortelle oss noe om vår identitet som politisk bevegelse - også på 1990-tallet.

Det tredje standpunkt muliggjorde en uavhengig sosialisme
«Det tredje standpunkt» var en parole som hadde avgjørende betydning på
50- og 60-tallet. De som kjempet frem dette perspektivet på 50-tallet og
skapte SF i 1961, gjorde en historisk innsats. De viste at det fantes
alternativer til en tilstivnet kald krig-tenkning, og hadde mot til å stå frem i
offentligheten med det. Det viktige var ikke hvorvidt alt som ble sagt i
Orientering og SF var korrekt. Det avgjørende viktige var at det ble åpnet et
politisk rom som gjorde det mulig å overvinne en falsk enten-eller-tenkning.
I det verdenshistoriske dramaet fantes det kun to alternativer, enten USA og
USA-imperialismen eller Sovjetunionen med en degenerert og udemokratisk
variant av sosialismen. Begge parter samt deres respektive politiske
avleggere, var like interessert i å opprettholde dette ensidige konfliktbildet.
Var du sosialist, måtte du støtte Sovjetunionens politikk, du måtte støtte den
«reelt eksisterende sosialismen». Ønsket du derimot å forsvare demokratiske
verdier, måtte du også støtte kapitalismen, fritt marked og NATO som
forsvarer av den «frie verden». Var du kritisk til NATO var du en forræder
av demokrati og frihet. (Det «praktiske» resultatet av slike holdninger er nå
definitiv dokumentert av Lund-kommisjonen.) At SFs og SVs kritikk i første
rekke rettet seg mot NATO, mot vestlig kapitalisme og norsk offisiell
politikk, hadde sin gode grunn i at vi befant oss i Norge, i et kapitalistisk land
alliert med USA-imperialismen.
Vi må spørre: hvor hadde vi stått i dagens situasjon, dersom dette bruddet
med den kalde krigens logikk ikke hadde skjedd, dersom vi ikke gjennom
hele SF og SVs historie trassig hadde benektet at det kun var to alternativer å
velge mellom? Hvor hadde vi stått dersom vi ikke hadde insistert på en
uavhengig sosialisme-oppfatning?
Da hadde vi i dag vært nødt til å godta det standpunkt at sosialismen er en
meningsløshet etter Sovjets sammenbrudd. (Da hadde det vært snakk om et
virkelig og totalt ideologisk sammenbrudd i SV, liksom AKP omkring 1980
opplevde sitt indre ideologiske sammenbrudd gjennom sin Kina-binding.
Ideologisk sammenbrudd betyr i denne sammenheng ikke først og fremst
harde angrep fra ens motstandere, men at den politiske visjonen som et
politisk parti er grunnlagt på ikke lenger blir trodd av partiets egne
medlemmer. Partiet kan fortsette å eksistere i lang tid etter et slikt
sammenbrudd, slik AKP gjør i dag. Men uten den gamle, offensive appellen.)
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Den triumferende ny-liberalismen hevder nettopp dette at sosialismen i
dagens verden er en sammenbrutt ideologi. Liberalismen og den liberale
kapitalisme er den «endelige» samfunnsform. Francis Fukyamas tese er at vi
er kommet til «historias slutt»11, en ide Erik Solheim forøvrig tar avstand fra
i sin bok Den store samtalen.12 Dersom kapitalismen er uovervinnelig (som
en del på venstresida resignert synes å mene), da er det fundamentalt ikke
mer å gjøre, en sosialistisk kritikk av kapitalismen er umulig - en komisk
anakronisme. All motstand mot systemet kan heretter betraktes som
fanatisme, irrasjonalisme, sinnsykdom. (Jfr. behandlinga av «islamsk
fundamentalisme» i vestlige media.) Ethvert tilløp til å tenke visjoner, å
tenke et brudd med det bestående, er totalitært, slik konservativ og liberal
teori alltid har forkynt. Langs disse linjer er det i dag bygd opp et omfattende
ideologisk forsvarsverk rundt kapitalismen - et forsvarsverk som mange
tidligere radikale intellektuelle har kapitulert overfor. Vi må i dag slåss for at
SV fortsatt forblir en kritiker av kapitalismen - og ikke en del av
forsvarsverket.
I dag er ikke «det tredje standpunkt» lenger et mellomstandpunkt Det
kapitalistiske Vesten har seiret over «det andre standpunkt». Alternativet til
vestlig kapitalisme og imperialisme er definitivt ikke lenger Sovjet-modellen.
Det er bare den tradisjon som utvikla «det tredje standpunkt», som i dag kan
gi grunnlag for et troverdig alternativ til kapitalismen. Derfor er det viktig at
SV tar vare på denne tradisjonen.
Ut fra herskende vestlig ideologi er Sovjets fall identisk med sosialismens
fall. Sjøl om både SF og SV hadde en meget klar kritikk av Sovjets politikk,
en kritikk som økte med årene i takt med «katastrofene» i Sovjetunionens
politikk (Tjekkosiovakia, Polen, Afghanistan etc.), så synes det desverre
likevel å være holdninger i dagens SV som går ut på at denne påstanden
(Sovjets fall = sosialismens fall) er noe nær riktig! For meg er det ubegripelig
hvorfor SV på 90-tallet, etter Sovjets fall, skulle godta tesen om at Sovjetkommunismen var den eneste mulige form for sosialisme, når vi gjennom 30
år med SF og SV (1961 til 1991) har argumentert sterkt for det motsatte!

Dekosistruksjoeeii av sosialismen?
Et parti som ønsker å forandre, er avhengig av at målet og veien til målet kan
formuleres på en retorisk vellykket måte. Et radikalt parti må vise til en
visjon om en annen samfunnsform. Samtidig må dette kombineres med
forsvar for de verdifulle sidene ved det bestående, når maktelitene går inn for
å forandre det bestående i negativ retning. (Viktig eksempel: EU-kampen.)
Sosialistisk politikk må ivareta begge disse sidene. Denne dobbeltheten stiller
store krav til en sosialistisk retorikk.
Når vi handler politisk, så er det språkhandlinger vi gjør. Programmer og
paroler har ikke bare en forklarende funksjon. De er like mye appeller eller
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markeringer av politisk identitet («Nei til EU», «Arbeidermakt mot kapital
makt», «Del godene»). Direkte eller indirekte inneholder vårt politiske språk
handlings-oppfordringer.
Forutsetninga for at dette skal «fungere» er at våre sentrale begreper,
paroler osv., er troverdige. Den politiske kampen dreier seg i høy grad om
hvilke ord som er troverdige. I så måte har ordet sosialisme lenge stått utsatt
til. Det er gjennom en troverdighetskrise at «dekonstruksjonen» av et ord
virkelig kan skje (og ikke kun teoretisk på det akademiske plan). Det kan
tenkes at sosialismens troverdighet blir så sterkt svekket at det er meningsløst
å bygge en politisk identitet rundt dette begrepet. Vi skal ikke klamre oss til
et ord for enhver pris. I et samfunn uten autoritative tolkningsinstanser, vil
det alltid være åpning for radikal tvil. Vi vil aldri bli «ferdig» med debatten
om hva sosialismen «er». Likevel bør vi fastholde sosialismen (evt. den
demokratiske sosialismen) som det sentrale uttrykk for vår politiske identitet,
noe jeg innledningsvis har gitt grunner for. Dette er sjølsagt ingen lett
balansegang.
La oss tenke oss den situasjonen at en partiledelse i et sosialistisk parti
etterhvert begynte å mene at sosialismen ikke lenger er holdbar. Den ville
aldri plutselig reise seg opp og erklære dette med store bokstaver. Et oppgjør
med sosialismen ville nødvendigvis ta form av retoriske glidninger over en
lengre periode. Man ville unnvike bestemte begreper (kapitalisme, sosialisme
etc.) og problemstillinger, man ville understreke at vi lever i en fundamentalt
ny epoke med nye utfordringer som de gamle teoriene og organisatoriske
mønstre ikke kan svare på (og hvem kan egentlig være uenig, når det
formulerers på et slikt alment plan?). Man ville markere distanse til fortida
og på alle mulige måter søke å demonstrere sin egen «modemitet». Man ville
snakke om fremtidas «virkelige» utfordringer som krever «nye svar». På
ulike måter vil man også søke å diskreditere dem som argumenterer for
kontinuiteten i kapitalismen, med et tilhørende «gammeldags» makt- og
klasseperspektiv på samfunnet. En del av striden i dagens SV foregår langs
slike linjer.
«Solheim frustrert over bakstreverske SVere»13, heter det i en overskrift
over et Ny TM-intervju med partilederen for ikke lenge siden. Direkte sitat er
det ikke, men likevel er denne setningen et godt uttrykk for situasjonen i SV.
Hva det bakstreverske består i, forblir uoppklart. Muligens er det å benytte
ord som kapitalisme, sosialisme og arbeiderklasse allerede tilstrekkelig
kvalifikasjon for å befinne seg i den «bakstreverske» leir.
«Erik Solheim tar oppgjør med ideologienes tidsalder og retter blikket
mot det 21.århundre.»14 Slik blir Ny Tids lesere informert om at en
sosialistisk partileder hevder tesen om ideologienes død. Hva da med den
sosialistiske ideologien? Gjelder det for SV å kvitte seg med den før partiet
bestiger det mye omtalte 21. århundre?
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Også direkte utsagn fira partilederen er tydelige nok i sin kritikk av partiets
medlemmer. Eksempelvis: «Det er frustrerende hvor vanskelig det er å få
venstresida til å innse hvor raskt verden forandrer seg.»151 intervju-sammenhengen fremgår det ikke hva slags manglende innsikter det er Solheim
fordømmer. Utsagnet får dermed karakter av et generelt oppgjør. Noen
(«venstresida») sitter med bind for øynene og nekter å innrømme at verden
forandrer seg. Andre (herunder tydeligvis Solheim) vet hva fremtidas
«utfordringer» bringer. I stedet for å vedgå at det finnes ulike alternative
oppfatninger om hvordan verden forandrer seg, blir her motsigelsene redusert
til et pedagogisk problem: modernistene bør lære «bakstreveme» å se
hvordan verden «egentlig» er. Ut fra denne problemstilling trengs det ingen
debatt - det er alt avgjort hva som er «rett».16
Et vesentlig poeng i Solheims kritikk av venstresida er at den ikke tar
«det 21. århundres utfordringer» alvorlig nok. Det er hovedsakelig tre
«utfordringer» han snakker om i denne sammenhengen, nemlig den nye
teknologien, økokrisa og den historiske reaksjonen. Det er vanskelig å
benekte at dette i sannhet er viktige saker, både i dag og i neste århundre.
Men Solheim gir inntrykk av at det å rette blikket mot det 21. århundre (og
ikke mot de «gammeldagse» problemstillingene) i seg sjøl skal løse SVs
problemer. Dersom vi virkelig gikk inn på en grundig behandling av disse tre
feltene - hvilket Solheim heller ikke på noen måte har gjort - så vil vi trolig
oppleve omtrent de samme motsigelsene som ellers gjenspeiler seg i dagens
venstreside-debatt. Generelt er det meget vanskelig å tenke seg at disse
problemene kan drøftes uten å trekke inn konflikten mellom kapitalistiske og
sosialistiske løsningsalternativer.
Det kan virke som en naiv og uforpliktende fremtids-fascinasjon er på vei
inn i SV. Det snakkes luftig og i høytidelige vendinger om ikke bare det
neste århundres utfordringer, men endog om det neste millenium. (Jfr. SVs
såkalte Millenium-konferanse høsten 96.) Man kan spørre seg: er denne
flukten inn i en fjern og tåket fremtid en slags kompensasjon for mangelen på
politiske svar når det gjelder den nære fremtid? Er det lettere å bli enig om
hva som vil skje om hundre eller tusen år, enn å utvikle en enhetlig politisk
linje overfor sosialdemokratiet eller i EU-spørsmålet som skal gjelde de neste
fem åra? I så fall er det fordi enhver enighet om ting som ligger mer enn 10
år foran oss, er en forholdsvis uforpliktende enighet. Den baserer seg
nødvendigvis på antakelser og kvalifiserte gjetninger. Derimot er enighet
(eller flertallsvedtak) om SVs forhold til EU eller regjeringsspørsmålet, noe
som forplikter og binder på en langt mer ubehagelig måte. Kanskje SV burde
la de kommende tusen års problemer ennå få hvile en stund og i stedet
konsentrere kreftene om de noe nærmere «utfordringene»?
Det feltet som særlig peker seg ut som «materiale» for fremtidskonstruksjoner og -utopier er det teknologiske. I dagens moderniserte Arbeider
parti finner vi hva vi kan kalle tekno-utopiske holdninger, som i den grad
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overvurderer betydninga av teknologiske endringer (data-teknologien), at
man mister de sosiale og klassemessige konfliktene fullstendig ut av syne.
Blant annet målbæres slike perpektiver av Thorbjørn Jagland. Det er
antakelig mer politisk behagelig å hengi seg til teknokratiske visjoner om
fremtida, enn å gå inn på den traurige realiteten omkring Arbeiderpartiets
politikk i dag. Teknikken blir oppfattet som en sjølstendig kraft som gir
samfunnsutviklinga dens dynamikk, mens arbeiderbevegelsen og generelt
folkelige bevegelser, ikke lenger representerer en positiv dynamikk, men mer
17
et politisk styringsproblem.
Sjøl om Solheim kritiserer Jaglands tekno-optimisme, argumenterer også
han som om teknologien i seg sjøl - som en blind, objektiv prosess - vil
endre det kapitalistiske klassesamfunnet til det han i sin bok (f. eks. s.53)
kaller «teknologisamfunnet». Innføring av ny teknologi har hittil i
kapitalismens historie ikke på en vesentlig måte endret de kapitalistiske
klasse- og eiendomsforholdene. Det er heller ikke innlysende hvorfor vi i dag
skulle stå foran slike endringer. Tvert imot er det vektige grunner for stadig å
minne Arbeiderpartiet om kapitalismens ubehagelige vitalitet. Nedover i
Arbeiderpartiets rekker er det nemlig også mange som ikke deler Jaglands
ukritiske teknologi-fiksering.
Det retoriske formularet «det 21. århundres utfordringer» tildekker mer
enn det avklarer hva konfliktene i dagens SV (og for den del dagens
Arbeiderparti) dreier seg om. Uenighet om fremtidas teknologi eller om
andre «utfordringen) i det kommende hundreåret, er ikke og kan ikke være
noen hovedgrunn til SVs indre problemer. Grunnene ligger atskillig nærmere
- i de mer håndfaste ting som jeg alt har omtalt.
Jeg mener ikke at den pågående retoriske (og dermed politiske)
glidningen mot høyre i dagens SV, er noe som er bevisst styrt, en del av en
omfattende manipulasjon fra en ledelse som nøyaktig vet hva de vil. Det er
en reell usikkerhet i SV som parti-kollektiv, innkludert også på den såkalte
«venstrefløyen». Nettopp derfor har vi behov for å stoppe opp og besinne
oss, før vi ufrivillig graviterer videre inn mot de standpunkter som er
«riktige» i den herskende, liberale diskurs. Det dreier seg nå ikke om detaljer,
men om sosialismen overhodet skal beholdes. Om vi skal bygge videre på
den uavhengige sosialisme-oppfatninga som møysommelig er blitt kjempet
gjennom i SFs og SVs historie. Det dreier seg om SVs identitet - om vi skal
overleve eller bli oppslukt i sosialdemokratiet.
Jeg tror Erik Solheim og andre faktisk sier det de mener, så oppriktig som
de kan. Det er prisverdig at Solheim har skrevet en bok - gjennom denne
kommer det frem en ærlig usikkerhet og uløste motsigelser. (Boka inneholder
også en del ting jeg kan være enig i, og som det er viktig ikke å glemme i
«kampens hete».)
Men subjektiv ærlighet og «åpenhet» er i seg sjøl ingen garanti for en
riktig politikk, så sympatisk en slik holdning enn måtte være. Like lite som
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en sterk, moralistisk «tjen folket»-holdning i sin tid var noen garanti for
riktigheten av ml-bevegelsens politikk. Jeg betviler ikke Solheims subjektive
engasjement når han kommer med sine moralistiske bekjennelser - som for
eksempel: «Men jeg er anti-kommunist, akkurat som jeg er anti-fascist» (Den
store samtalen, s. 57, Solheims egen understr.). Men slike bekjennelser kan
aldri bli noen erstatning for argumentativ og rasjonell behandling av en sak like lite som det overbeviste oss å bli slått i hodet med det «riktige klasse
standpunktet».18 «Den store samtalen» som Solheim inviterer til krever jo at
man er villig til å begrunne, ikke bare å bekjenne standpunkt. Også overfor
dem man er radikalt uenig med.
Det er en påfallende forskjell mellom Solheims Den store samtalen og
Finn Gustavsens bok Blåmandag? som ble skrevet som en reaksjon på
sammenbruddet i øst. Gustavsen avslutter sin bok med å forsvare sosialismen
som fortsatt «gangbar mynt». «Sosialisme og planøkonomi må ikke
avskrives fordi stalinismen har falt i grus. Og slett ikke når kapitalismen
spiller falitt både globalt og nasjonalt.»19 Midt i bølgen av tvil og resignasjon
på venstresida, argumenterer Gustavsen engasjert for å fastholde sosialismen
som alternativ til kapitalismen. En lignende - befriende «ensidig» konklusjon leter vi forgjeves etter hos Solheim. Mot dette kunne man
innvende at klare konklusjoner ikke nødvendigvis er kjennetegnet på en god
bok om politikk. Men boka har heller ikke sin styrke i en nyansert analytisk
drøfting av for eksempel sosialisme-begrepet. Det er vanskelig å se den som
et forsvar for sosialistisk politikk. Men den er heller ikke noe konsekvent
forsvar for et alternativ til sosialismen. Den er «nyansert» på en overflatisk
og tåkeleggende måte.
Problemet med SV-debatten i dag er at det er så vanskelig å finne ut hva
Solheim og en del andre ledende partimedlemmer, faktisk mener. Uansett
hva standpunktet er, så bør det være et rimelig krav å få vite om lederen i et
sosialistisk parti er tilhenger av sosialismen eller ikke.

Fikse ideer eller back to basks?
Når en bevegelse er usikker på seg sjøl, vil den begynne å lete etter nye ideer
og nye saker som kan bringe bevegelsen på fote og gi den en ny identitet. En
slik usikkerhet kan ikke oversees i dagens SV. På 90-tallet gjelder den
nemlig selve sosialisme-begrepet og det har det ikke vært stilt radikalt
spørsmål ved tidligere. Men SVs historie er på mange måter historia om et
uferdig parti. Partiet har svært ofte vært prega av leting etter et slags columbi
egg eller en «fiks ide» som løsning på partiets problemer. Dette har sjølsagt
hatt sin positive side. SV har på denne måten aldri stivnet til i dogmatisme og
sjøltilffedshet.
Den negative sida ved denne letinga etter et «columbi egg», er at den
aldri egentlig har resultert i noe - debattene har ikke endt opp med et
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konsolidert parti rundt en ny politisk linje. Man har famlet seg frem fra
debatt til debatt. Vi har mistet av syne kontinuiteten i vår historie og blitt for
konjunkturømfindtlige.
Går vi tilbake til 70-tallet finner vi blant nøkkelordene begreper som
«utenomparlamentarisk strategi» og «rådsdemokrati». I teoridebatten ble
Rosa Luxemburg og Antonio Gramsci presentert som alternativer til en
dogmatisk marxisme. På 80-tallet snudde vinden seg. Initiativene til nye
debatter kom da mer og mer fra ledelsen i partiet, liksom også dagens debatt
er utløst av Erik Solheims bok og andre politiske utspill fra partiets topplan.
På 80-tallet var «sosialisme på norsk» det kanskje mest sentrale formularet. I
høyrebølgens storhetstid begynte man også i SV å snakke om «minimumsstaten» og om «det sivile samfunn». Dette var et forsøk på å vitalisere SV
gjennom tilføring av klassisk liberalisme. I dag er sentrale skikkelser fra
disse debattene å finne til høyre for SV, men SV kjemper hardere enn
noengang med seg sjøl om hva partiets identitet skal være.
I et åpent demokratisk-sosiaiistisk parti vil det alltid foregå debatter av
denne typen. Det må likevel være lov til å se tilbake på SVs indre debatthistorie med en viss skepsis. Det er noe galt med selve den holdninga at SV
må finne noe helt nytt, en ny «god» sak eller nye slagord. Veien videre består
i dag heller i å tenke bedre gjennom det vi er og bli dyktigere til å forsvare
det.
Det finnes ingen «ny vri» som gir en enkel og rask løsning på våre
problemer. SVs plassering i det politiske landskapet er i virkeligheten langt
på vei bestemt av følgende tre forhold: a) ideologiske føringer, b) vårt
konkurranseforhold til andre partier og c) vår sosiale tilknytning. Tida er nå
heller inne til å besinne seg på fundamentet for venstresosialismen - vi må på
en måte «back to basics».
En annen mulighet kan sjølsagt være at vi definerer oss som noe annet
enn et venstresosialistisk parti, at man prøver å gi partiet en annen identitet.
Dette vil i så fall bety en dyp krise for SV. Vi har tross alt en identitet, vi har
ideologiske og sosiale føringer. Disse tingene kan vi ikke definere oss bort
fra uten å havne i kaotiske problemer. Vi kan endre og nyansere innafor
denne ramma, for å svare på nye utfordringer. Men vi kan ikke endre ramma
uten å bli politisk betydningsløse. (Vi måtte enten bli et sosialdemokratisk
eller et liberal-grønt parti og gi opp det særegne som har atskilt SV fra begge
disse alternativene. Vi ville risikere å tape stemmer til begge disse partiene foruten også til RV.)

SVs fundament er todelt
Hva er det da som er «basics» for oss? Mitt svar vil være at det er to ting som
springer ut av at vi er et venstresosialistisk parti. Det ene er vår tilknytning i
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den klassiske arbeiderbevegelsen. Den andre komponenten er at vi tilhører
«det nye venstre».
For det første har vi en tilknytning til klassisk arbeiderbevegelse. Vi er et
anti-kapitalistisk parti. Vi kan ikke annet enn å være et parti som forsvarer
elementære interesser til underpriviligerte klasser og grupper. Det er - eller
bør være - umulig for SV å gå imot lønnskampen som vanlige lønnstakere
fører - for eksempel med en begrunnelse at vi går inn for senket privat
forbruk.20 Betydninga av dette understrekes når vi vet at et flertall av lønns
takerne i vanlige, underordna jobber er kvinner.21 Vi må ha et positivt
forhold til fagbevegelsen som en avgjørende sosial og demokratisk kraft (det
forstår vi best ved å sammenligne med land der fagbevegelsen står svakt, for
eksempel USA). Vi må arbeide for økonomisk rettferdighet, forsvare sosiale
og demokratiske rettigheter, kjempe for videre demokratisering. Og vi må
betrakte sosialismen som det langsiktige målet som blir styrket gjennom
kampen for demokrati og sosial rettferdighet. Dette er den første
komponenten. Den har vi, historisk sett, felles med sosialdemokratiet, og det
gjør at vi på en måte alltid vil ha en forbindelse - om enn preget av kamp til Arbeiderpartiet.
Den andre komponenten i vårt fundament er at vi er et parti tilhørende det
nye venstre. Vi kjemper for en rekke saker som ikke direkte springer ut av
kampen som arbeiderklassen fører. Dette er saker som stilles på den politiske
dagsorden i et moderne samfunn og som har som sin forutsetning at arbeider
klassens kamp for demokrati og velferdsordninger har nådd et visst nivå. I
Norge kan vi si at disse forutsetningene var etablert i de første tiårene etter
andre verdenkrig. Det nye venstre som politisk fenomen, går tilbake til denne
perioden. Jeg skal pn®/e å liste opp disse sakene i den rekkefølge de historisk
har dukket opp.
For det første har vi da saker som krever et moralsk engasjement av oss
på hele menneskehetens vegne, saker som altså har en universell interesse
som sin basis. Det er særlig to slike saker som har stått og står sentralt for
oss: fred (og dermed sikkerhetspolitikk og spesiellt kamp mot atomvåpen) og
natur-/miljø. Freds- og sikkerhetspolitikk som noe som gjelder menneske
hetens overlevelse, ble for første gang politisk sentralt på 1950-tallet. Miljø
politikken kom for alvor på slutten av 60-tallet. Begge vil være helt sentrale
politikk-områder for fremtidas SV.
For det andre har vi solidaritet med undertrykte nasjoner, etniske grupper,
minoriteter utenom Norge - altså det vi kaller internasjonal solidaritet. Dette
kom for fullt med kampen mot USAs Vietnamkrig på 60-tallet. Kampen for
global økonomisk rettferdighet - som i dag virker fjernere enn noensinne kommer inn under dette området.
For det tredje den politiske støtten til ulike grupper i Norge (ikke klasser)
som kjemper både for likestilling og for sin egen identitet som gruppe. Dette
er høyst forskjellige grupper, den viktigste er uten tvil kvinnene. Ungdom er
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en annen viktig gruppe, Samenes rettigheter og dagens kamp mot rasisme i
Norge hører også inn her. Likeså homofiles kamp for anerkjennelse.
Distriktspolitikk - som er en vesentlig del av SF/SVs identitet - vil vel også
best passe inn her, Distriktspolitikk har jo som sin forutsetning at de ulike
lokalsamfunn, utvikler en egen positiv identitet og tilhørighetsfølelse.
Nettopp dette har skjedd i de siste 30 åra. Kvinnekampen skjøt fart i Norge
og i andre kapitalistiske demokratier fra ca. 1970. Som sosialister støtter vi
disse gruppene ut fra en universell, humanistisk tanke om alle menneskers
like verdighet. På den andre sida støtter vi også hver gruppes rett til å finne
sin egen identitet (men vi blander oss som parti ikke inn i dannelsen av deres
identitet) og dermed retten til å avgrense seg som gruppe fra andre
mennesker.
Dette er det fundamentet som vi må forholde oss til. (BU hører sjølsagt
med i dette fundamentet, men er en så omfattende sak at den vanskelig kan
plasseres kun i en bås.) Disse sakene vil «forfølge» oss, enten vi vil eller
ikke. Og det er og har alltid vært et venstresosialistisk partis oppgave å se
sammenhengen mellom disse ulike kampområdene. Det er slett ikke noen
uløselig motsetning mellom SV som arbeiderbevegelse-parti og SV som et
«nye venstre»-parti. Grunnlaget for at det overhodet kunne oppstå en politisk
kultur preget av saker som krever den type av moralsk/solidarisk
engasjement som nevnt under den andre komponenten, består som sagt i at
en vellykket kamp fra arbeiderbevegelsens side (den førstnevnte
komponenten) allerede har nådd et visst nivå: at demokratiet som
institusjonell ordning er definitivt sikret, og at velferdsstaten er utbygd, noe
som gir hvert individ sosial trygghet og dermed mulighet for personlig
utfoldelse. Dette er foratsetninga for at det «overskudd» av engasjement og
energi kan oppstå, som de ulike oppgavene i den andre komponenten krever.
Bn heit elementær forutsetning er at samfunnet har nådd et økonomisk nivå
som gjør en radikal forkortelse av arbeidstida mulig, hvilket også har skjedd
gjennom mesteparten av det 20. århundre.
Fri tid og begrensning av arbeidstida var et fundament for sosialismen i
den tidlige arbeiderbevegelsen. Marx var av den oppfatning at arbeider
klassen aldri ville makte å skape et sosialistisk samfunn dersom arbeidsdagen
var 10-14 timer. Det første elementære kravet som Marx og Den første
internasjonale formulerte i 1866 var derfor følgende: «Vi foreslår 8 arbeids»
timer som en lovfestet begrensning av arbeidsdagen.»22 Marx var - i
motsetning til hva mange tror - opptatt av at «arbeiderne trenger tid til å
tilfredsstille åndelige og sosiale behov, hvis omfang og antall er bestemt av
det almene kultumivå».23 Dagens «arbeidere» - herunder svært mange av de
kvinner som gjennom åra har engasjert seg i kvinnebevegelsen - har
vesentlig andre «åndelige og sosiale» behov enn arbeiderne i det forrige
århundre. Det er bestemt av kultumivået og de produktivkrefrer som den
kapitalistiske utviklinga har skapt. Noen av disse åndelige og sosiale behov
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(men sjølsagt ikke alle) gir seg utslag i nye radikale bevegelser som den
moderne venstresosialismen er et politisk uttrykk for. Det er altså en klar
sammenheng mellom de to «fundamentene» SV som parti står på. Mennesker
som tilhører vanlige lønnstakergrupper, er i dagens samfunn sjølsagt også
engasjert i saker av mer «ideell» karakter. Fagorganiserte driver ikke bare
«snever» interessekamp, men er også opptatt av likestilling, miljø etc.
Alt dette antyder at kampen for sosialisme i dag er langt mer fremskreden
enn for 50 - for ikke å si 150 - år siden. Men den er på den andre sida blitt
mer «utydelig». Arbeiderbevegelsens kamp har en innebygd logikk i seg i
retning av mangfoldiggjøring av saker og av krav. Arbeiderbevegelsen
begynte som en elementær forsvarskamp, samlet om ett krav (8-timers dag).
Da fremsto bevegelsen med en entydig «identitet» både ideologisk og
organisatorisk. Men denne enheten var langt på vei et skinn, skapt av en aktiv
kjerne og et forøvrig lavt kultumivå i arbeiderklassen. (I 1920 var kun 1/4 av
lønnstakerne fagorganisert, i dag er det rundt halvparten.) Vi henger delvis
igjen i vårt eget myteskapte bilde av fortidas «revolusjonære» arbeiderklasse.
Konfrontert med dagens realiteter slår dette lett over i sin motsetning.
Mytene om den revolusjonære fortid blir et hinder for en realistisk vurdering
av arbeiderbevegelsens muligheter i dag.
I dagens debatt vil mange hevde at arbeiderbevegelsen nærmest er ikkeeksisterende. Arbeiderklassen er blitt noe komplisert og uoversiktlig, den er
vanskelig å identifisere. Det vi forbinder med arbeiderkultur er borte. Det
kulturelle og politiske mangfoldet innen gruppa «vanlig arbeidsfolk» er
umulig å overse. Ritualer og tradisjoner tilhørende arbeiderbevegelsen
opprettholdes på en «anstrengt» og avdempet måte (årlige 1 .-maifeiringer,
avsyngig av «Internasjonalen».)
Arbeiderbevegelsen som en bevegelse med utpreget historisk bevissthet,
er på mange måter blitt fanget av sin egen historiebevissthet. Av alle klasser
er det lønnsarbeiderne som i løpet av det 20. århundre har gjennomgått de
aller sterkeste - nesten revolusjonære - endringer. Fra å være en klasse med
et lavt kultumivå og med mye tradisjonell underdanighet (ikke bare overfor
arbeidsherrene, men også overfor arbeiderlederne! Martin Tranmæls tidsalder
er ikke Gros og Eriks.), har det skjedd en radikal individualisering i antiautoritær retning nettopp i den moderne arbeiderklasse.24
Samtidig må ikke denne kompliseringa av den sosialistiske bevegelsen få
oss til å trekke forhastede konklusjoner som at «arbeiderklassen er død» og
lignende. Svekkes arbeiderbevegelsens kraft ytterligere, kan vi være sikre på
at vi får et tilbakefall til en mer primitiv kapitalisme, og dermed vil de
«elementære» oppgavene på nytt melde seg. Vi ser dette alt i dag i
forbindelse med angrep på erhvervede faglige rettigheter, omgåelse av
arbeidslovgivning, angrep på velferdsordninger osv. overalt i den
kapitalistiske verden. SV som parti må derfor være forberedt på å forholde
seg til begge kampområdene som jeg drøftet ovenfor, også i fremtida.
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Dersom det perspektivet jeg her har antydet, har noe for seg, står SV overfor
en rekke problemer. Åpenbart blir det altfor enkelt og dogmatisk å snakke
om at vi «representerer» arbeiderklassens «interesser». Men hva er det SV
egentlig representerer i politikken? Og hvordan kan vi snakke om folkets
eller arbeiderklassens interesser som noe objektivt bestemt i det hele tatt,
dersom det er slik at samfunnsutviklinga innebærer en stadig mangfoldiggjøring av disse interessene, på stadig nye «saksområder»? Vi skal sjølsagt
være ekstra lydhøre overfor grasrotas «krav», men vi kan aldri bli et
populistisk speilbilde av mangfoldet av ulike krav. Politikk er noe som
foregår i skjæringspunktet mellom de sosiale klassene (det sivile samfunn) og
de politiske institusjonene (staten) og et politisk parti må nødvendigvis bli en
formidler mellom disse plan. Derfor må vi ikke bare uttrykke krav, et parti
med maktambisjoner må også organisere og skape samstemmighet omkring
et politisk program. Iallfall må vi representere både interesser og mer
allmenne idealer (dvs. en moralsk komponent). Disse allmenne idealene er de
sosialistiske grunnverdiene som jeg innledningsvis pekte på.

Etter Sovjets fcH - ble SV svekket?
90-tallet er verken et historieløst nullpunkt eller et så avgjørende vendepunkt
som mange vil ha det til. I Øst-Europa var åra 1989-91 naturligvis dramatiske
vendepunkter, men det samfunnssystem som gikk i oppløsning, var forlengst
politisk diskreditert både i Øst- og Vest-Europa, innklusive i de venstresosialistiske partiene.25 Et annet trekk ved 90-tallet, nemlig den såkalte
etniske og religiøse «revitalisering» («den historiske reaksjon» hos Solheim),
var en utvikling som tok til alt på 1970-tallet. Når det gjelder Vest-Europa,
vil jeg argumentere for at arbeiderbevegelsen i disse land, innklusive partier
av SVs type, ikke er blitt radikalt berørt av Sovjet fall, noe som blant annet
kan avleses i velgeroppslutningen, som ikke viser noe radikalt brudd fra 80til 90-tall.261 oppslutning er ikke SV (eller andre venstresosialistiske partier)
vesentlig svekket som følge av Sovjetkommunismens sammenbrudd. Hva
som er svekket er imidlertid partiledelsens, delvis også medlemsaktivistenes,
tro på sosialismen. Altså først og fremst en indre, ideologisk svekkelse.
Jeg vil argumentere for at de problemer og de krisesymptomer som de
venstresosialistiske (og forøvrig også de sosialdemokratiske) partiene har å
stri med på 90-tallet, i det vesentlige er de samme som vi for alvor begynte å
stri med omkring 1980. Den ideologiske erosjonsprosess som har foregått,
begynte lenge før 1990. Generelt vil min argumentasjon gå i retning av at det
er høy grad av kontinuitet i den politiske utfordringa SV og norsk
venstresosialisme står overfor, en kontinuitet som strekker seg tilbake til 50og 60-tallet. Det vanskelige forholdet til sosialdemokratiet har alltid vært der.
Og det har alltid vært et grunntrekk ved sosialistisk politikk at den må
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springe ut av sosialt og økonomisk bestemte interessemotsetninger i det
kapitalistiske samfunnet.
Hva man har vanskelig for å innse, er at det definitive punktum for
Sovjetkommunismens epoke - forsøket på å bygge en sosialisme med
diktatoriske metoder - snarere betyr en frigjøring for et parti som SV.
Nemlig en frigjøring fra de evige konfrontasjonene vi måtte ta for å forklare
at vår sosialisme-oppfatning var en annen enn den sovjetkommunistiske. I en
viss forstand er problematikken i dag enklere og «renere» - enten er det den
liberal-kapitalistiske markedslogikken som er løsninga på de moderne
samfunnsproblemene, eller så ligger løsninga i en sosialisme med vekt på
styring, sosial rettferdighet fremfor fritt marked og reelt, ikke bare formelt
demokrati.
I dette historiske øyeblikk er det den liberale kapitalismen som er på
offensiven, (men en offensiv som helt klart er forbi sitt høydepunkt). Men det
betyr også: det er liberalismens løsninger som skal vise hva de duger til, i
USA, i Europa, og ikke minst i Russland som i de siste fem åra har fungert
som laboratorium for liberale økonomiske eksperimenter. Det er liberalismen
som i økende grad står under legitimasjonstvang. Perspektivet er økt arbeids
løshet og/eller lavere iønninger, også i de rikeste land, ikke bare for arbeider
klassen men også for middelklassen. Dette er virkelighet i USA, hvor den
«revolusjonære republikanismen» - etter 15 års reallønnsnedgang - ikke har
annet å si til den jevne middelklasse enn: «Work harder and lobby for the
return of child labor».27 Det er i ferd med å bli virkelighet i Europa dersom
ikke arbeiderklassen yter motstand.
Det 21. århundres utfordringer er altså ikke bare nye utfordringer. Når
man igjen må slåss mot fenomenet barnearbeid i moderne kapitalistiske land,
og når rundt 30% av verdens arbeidsstyrke er enten arbeidsløs eller undersysselsatt - 120 millioner mennesker var i 1994 registrerte arbeidsløse28 - da
vil det i vesentlig grad være gamle utfordringer vi møter i neste århundre.
I en slik situasjon bør ikke SV se det som en oppgave å utvanne sin
sosialistiske retorikk. Den trenger riktignok å moderniseres, men uten at den
mister sin brodd. Når en moderne økonomi faktisk trenger statlig styring for
å fungere, så må vi igjen begynne å argumentere for det positive innholdet i
dette begrepet, ingen andre vil gjøre det for oss. Og hvordan kan vi forresten
tenke oss SVs mange programposter satt ut i livet uten økt styring og økt
offentlig forbruk?
Politikk er i meget høy grad en kamp om ord og om hvordan ord blir
oppfattet hos publikum. Nyliberalismens seire på 80-tallet var retoriske seire,
preget av en ny, offensiv sjølbevissthet. Så lenge SV ikke våger å gi et
positivt og offensivt innhold til ord som styring, stat, offentlig kontroll,
sosialisme, så vil vi aldri bli det virkelig store parti som SV bør ha som
ambisjon å bli. Røper vi sjøl manglende tillit til slike sentrale begreper, vil vi
heller ikke gjøre oss fortjent til andres tillit.
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Demokrati, demokratikritikk og demokratisvik
Det tredje standpunkt var det første effektive forsøk på å bygge en
sjølstendig sosialistisk posisjon som ikke kunne anklages for å være
sovjetinspirert og derved udemokratisk. Det historisk viktige ved SF/SVs
ideologiske posisjon var som motvekt mot den endimensjonaie, totalitære
tenkning som preget den kalde krigen. Seinere kom ungdomsopprør,
Vietnam-solidaritet, 1968, miljøbevissthet og kvinnebevegelse i tillegg. Disse
bevegelsene på 60» og 70-tallet ble integrert på en alt i alt vellykket måte i
SV. De bidro sterkt til å understreke at SV var et sosialistisk parti av en ny
type, uavhengig av den kalde krigens frontstillinger, Pluralismen innad i SV
var en dyd av nødvendighet dersom alle strømninger og bevegelser skulle
finne seg til rette der. Dette var sjølsagt ikke lett, men det tvang iallfall SV til
å bli et demokratisk parti - også når det gjaldt indre partiforhold. (Det var jo
også avgjørende for forløperen SF.)
Det er derfor malplassert å snakke om «demokratisvik» i forbindelse med
SFs og SVs historie, slik Erik Solheim faktisk gjør i sin bok (Den store
samtalen, s.55-60). Det Solheim presterer på dette punktet nærmer seg
desverre det useriøse - lite verdig en leder for et sosialistisk parti. Gjennom
hele partiets historie har det innad i SV vært ført en fortløpende debatt om
demokrati - den tvang seg frem i forsøket på å forene de ulike komponentene
som SV opprinnelig utgikk fra, blant annet NKP. (Denne debatten resulterte
som kjent i at NKP brøt ut av SV, bortsett fra et mindretall under ledelse av
Reidar Larsen.) Mitt inntrykk (jeg har vært medlem siden 1974 og deltok i
disse debattene) er at SVs grunnsyn gikk ut på at sosialisme og demokrati
var uatskillelige. Tar vi for oss programmer, paroler etc. fra SVs historie, så
kan jeg ikke forstå annet enn at dette inntrykket vil bli bekreftet. (Dagens
Prinsipprogram (s.5) hevder det samme: «Kampen for demokrati og
sosialisme er to sider av samme sak.»)
Når Solheim i generelle vendinger snakker om «venstresidas demokrati
svik» (for eksempel s.55 og 57) og forklarer dette med at «venstresida så de
sosiale spørsmål som overordnet de demokratiske» (s.58), så er dette faktisk
feilaktig som en beskrivelse av hva SV har stått for. SV har alltid
understreket det også Solheim understreker i sin bok, nemlig at demokrati og
sosialisme hører sammen.29 Sosialismen kunne med andre ord kun tenkes
som en demokratisk sosialisme. Solheims påstand om at det sosiale var
overordnet det demokratiske, kan derfor ikke aksepteres. Med mindre han
dokumenterer at dette har vært SVs standpunkt.
Derimot har det i SV vært en kritisk holdning til den herskende
formalistiske demokratioppfatninga, man var opptatt av at demokratiet skulle
være et reelt, aktivt demokrati, og at det skulle være åpne kanaler fra de ulike
grasrot-bevegelsene inn i de politiske institusjonene. Skulle det være dette
«demokratisviket» går ut på, da er i så fall Solheim sjøl demokratisviker. Og
ikke bare i fortida, men i dag! For han avgrenser seg - og det med full rett -
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imot en formalistisk forståelse av demokratiet. Han sier at kampen for
demokratiet er «en stadig pågående kamp» (altså ikke noe som en gang for
alle er institusjonellt og formelt «sikret») og påpeker at et formelt sett korrekt
demokrati, ikke behøver å være et reelt demokrati.30 Dette betyr at det
Solheim kaller den demokratiske overideologi, i beste fall er noe som blir
tolket høyst forskjellig avhengig av politisk-ideologisk posisjon. Dagens
liberale og konservative politikere vil for eksempel være uenig i Solheims
tanke - som er en genuin sosialistisk tanke - om at demokratiets makt også
skal omfatte økonomiske forhold, til og med omfatte beslutninger «om
investeringen) som det heter i Den store samtalen (s.52). De vil se frihet for
næringslivet og markedet som en betingelse for et demokratisk samfunn. De
mest ytterligående liberalere vil ut fra denne logikken se velferdsstatens
omfordelingsmekanismer som en «totalitær» fare for demokratiet. Målt med
den liberale teoris målestokk, vil Solheim være en «demokratisviken>.
Ikke minst i dagens verden - hvor formelle demokratiske retter innføres i
Øst-Europa og i en rekke land i Den Tredje Verden - er det viktig for et
sosialistisk parti å påpeke at et fungerende demokrati bare kan bygges på et
minstemål av sosial og økonomisk rettferdighet. Spørsmålet om sosiale retter
som et korrektiv til en ensidig vestlig-liberal rettighetsoppfatning, er viktig i
denne sammenheng.
Jeg er ikke absolutt negativ til å betrakte demokratiet som en «over
ideologi» SV som parti skal være forpliktet på - i samme forstand som vi er
forpliktet på de grunnleggende menneskerettene. Men da under den
forutsetning at vi fyller begrepet demokrati med et sosialistisk innhold, dvs.
viser - som Solheim påpeker - at konsekvensen av demokrati er samfunns
messig styring via folkevalgte organer. Den liberale teori om at privateien
dommen er kilden til individuell frihet, som igjen er basis for demokrati, må
avvises etter hundreår med kapitalistisk praksis som viser at privateien
dommen er kilden til undertrykking og skrikende ulikheter som står i et
motsetningsforhold til et fungerende demokrati. Vi må argumentere offensivt
for det syn at enkeltindividets frihet - og dermed basisen for et levende
demokrati - sikres gjennom den sosiale og personlige trygghet som velferdsstatlige rettigheter gir. Statlig intervensjon når det gjelder fordeling av
velferd, er det eneste som kan gi grunnlag for alles frihet. Og uten alles
frihet, intet reellt demokrati.31
Derfor er kampen om velferdsstaten ikke bare viktig av sosiale grunner.
Velferdsstaten er avgjørende av politiske grunner. Velferdstaten er et resultat
av press nedenfra, primært av arbeiderklassens kamp - kanalisert gjennom
sosialdemokratiet på det politiske planet. I dette ligger Arbeiderpartiets store
historiske fortjeneste. I dag - når det «modemiserte» sosialdemokrati deltar i
undergravinga av sitt eget verk - er det en av SVs viktigste oppgaver å føre
denne kampen videre. Det vil være nødvendig for å sikre de sosiale
betingelsene for et fungerende demokrati.
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Det finnes altså i det minste to forskjellige demokrati-oppfatninger. For å
låne et uttrykk av John Dunn, kan vi snakke om «kapitalistisk
demokratiteori» på den ene sida og en mer visjonær, ennå ikke realisert,
aktivistisk demokratiteori på den andre.32 Å snakke om demokrati som
overideologi, må altså ikke skape den illusjonen at demokrati er noe
«nøytralt» som «alle» uproblematisk er enige i. Demokrati er i siste instans et
kompromiss mellom ulike sosiale klasser som gjør seg gjeldende på de
politiske nivå. En av de mest omfattende nyere undersøkelser om
sammenhengen mellom demokrati og kapitalistisk utvikling, viser og
bekrefter at demokratiet står sterkt i de land hvor arbeiderbevegelsen står
sterkt.33 Borgerskapet som klasse kunne (i motsetning til de store jordeierene
som alltid bekjempet demokratiet) presses til å akseptere demokratiske
institusjoner. Men kapitalistene og deres politiske partier har «sjelden, om
noensinne» vært en sjølstendig kraft i kampen for demokrati.34
En følge av dette perpektivet, er at demokratiet ikke må oppfattes som
borgerskapets verk eller som «borgerlig demokrati». Demokratiet i betydning
allmenn stemmerett og en politisk kultur der alle klasser gjør seg gjeldende,
oppsto først som følge av arbeiderklassens mobilisering - i Norge rundt
århundreskiftet og er primært underklassenes verk. Jeg kan derfor være enig
med Solheim i at venstresida har nedvurdert den positive betydninga av
demokratiet ved å akseptere den feilaktige teorien om demokratiet som skapt
av borgerskapet. Denne teorien er jo, ironisk nok, også liberalismens egen
teori om demokratiet.
Et aspekt ved SVs demokratidiskusjon som det tidligere hersket en god
del uklarhet omkring, bør i denne sammenhengen påpekes. Når vi kritiserer
en rent formalistisk demokratioppfatning, betyr ikke dette avskaffing men
forbedring av det formale demokratiet. Det betyr ikke at formale retter skal
forsvinne. Det er romantisk utopisme å snakke om reelt demokrati eller
«direkte» demokrati uten et formai-rettsiig grunnlag. Kritikken av det rent
formelle demokrati betyr derimot at vi ønsker å sikre de sosiale forut
setningene for at det formale demokratiet skal fungere ifølge sin intensjon.
Og denne intensjonen - eller demokratiets «ånd» - er jo, som også Erik
Solheim er inne på, alle menneskers likeverd og like rett til å delta i
beslutninger, Den «formale» sida ved demokratiet må altså alltid være
tilstede som et fundament. I det hele tatt er ikke det sosialistiske samfunnet et
samfunn prega av mindre rettsregulering av mennskelig atferd (altså
«formaliteten)), men mer omfattende og detaljert rettsregulering som skal
sikre individene mot å bli offer for uformelle maktutøvinger av ulike slag.35
Jeg kan være med på at det har vært uklarheter i SVs demokratiforståelse.
Men det samme kafi sies om Solheims egen demokratiforståelse slik den
kommer til uttrykk i boka hans. Det samme kan sies om svært mange
«demokratiforståelser», Begrepet demokrati er som sagt et uklart, eller
kanskje rettere, omstridt begrep. En lang rekke innbyrdes motstridende
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posisjoner blir kalt - og kaller seg sjøl - demokrati. Demokrati er et honnør»
ord som alle etter hvert er tilhengere av. At demokratiet som allmenn
ideologi står over klassene, er ikke uttrykk for aimet enn at demokratiet
uttrykker en balanse mellom ulike interesser. Et kompromiss som over en
lengere historisk periode er blitt institusjonalisert i statsapparatet og som
sikrer like sivile og politiske rettigheter for individene.
Solheims påstand om «venstresidas demokratisvik» er en moralistisk
avsporing av en viktig debatt. Han blander sammen følgende to ting: på den
ene sida har vi uttrykket «demokratisvik». Dette må forståes som et forræderi
mot selve demokratiet som prinsipp. På den andre sida snakker Solheim om
at noen har uklare - eller feilaktige, illusoriske - oppfatninger av hva
demokrati er, om det faktisk er demokrati i et bestemt land (for eksempel
Kina, Sovjet eller for den saks skyld USA) eller ikke/6 Det første er en aktiv
benektelse av demokratiet som moralsk prinsipp. Det andre er en oppfatning
skapt av manglende informasjon og manglende gjennomtenkning av saken,
men ut fra et i og for seg positivt syn på demokratiet som moralsk prinsipp/
Også det siste standpunkt kan sjølsagt føre til en politisk praksis som er
feilaktig og undertrykkende, og må derfor kritiseres. Og jeg skal innrømme at
i virkelighetens verden kan det være vanskelig å skille mellom de to
holdninger. Men siden Solheim har satt debatten på spissen ved sin anklage
om demokratisvik, er det nødvendig å foreta dette begrepsmessige skillet.
Både i standpunkt og i indre organisasjon var SV (og dermed SV-eme)
ikke bare demokratisk, men trolig det mest demokratiske av de norske
partiene. Partimedleinmenes aktive og engasjerte måte å drive politikk på var
særlig tydelig på 70-tallet. Da bidro vi helt klart til ytterligere demokrati
sering av norsk politisk kultur. Seinere er vi blitt mer lik de andre partiene vi er ikke i samme grad som tidligere et dynamisk, demokratiserende
element. Det er også en side ved denne debatten, som ikke bør glemmes.
Ut fra SVs og SFs demokratiske tradisjoner er det å stemple deler av
partiet som demokratisvikere (i vage ordelag - hvem, hvor mange osv.
forblir i en tåke hos Solheim), en av de mest alvorlige anklager som vel kan
rettes mot partiets medlemmer. Dette er å miste viktige proporsjoner og
nyanser av syne. Egentlig kunne det forbigåes i stillhet, var det ikke fordi det
i dag finnes unge mennesker på venstresida som ikke opplevde verken SF
eller SV på 70-tallet. De får jo et mildt sagt merkelig inntrykk ved å lese
Solheims lettvinte refleksjoner.
Solheims bok er i det hele preget av en foruroligende tendens til å ville
løsrive seg fra historia til det partiet han sjøl leder. Jeg ser heller et behov for
å understreke den positive historiske rollen SF og SV har spilt. Vår situasjon
på 90-tallet har visse paralleller med situasjonen på 50- og begynnelsen av
60-tallet. Da som nå hadde vi et maktarrogant og høyredreid sosialdemokrati , da som nå var venstresida prega av resignasjon, passivitet og
ideologisk forvirring. Oppbruddet den gangen begynte med at det sto frem
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mennesker som hadde mot til å tale makthaverne, dvs. sosialdemokratiet
imot, som la vekk respekten for dem som mente seg å eie både
arbeiderbevegelsen og statsapparatet.

Læreprosesser i det umuliges kunst
Men det er sjølsagt også viktige forskjeller. Situasjonen er på mange måter
bedre i dag enn for 40 år siden. En nøkkel til å forstå denne forskjellen er
EU. Helt siden begynnelsen av 60-tallet har EU og Norges forhold til
europeisk integrasjon vært et helt sentralt tema i norsk politikk. De to store
EU-kampanjene er historiske milepæler som ikke bare var politiske
læreprosesser for venstresida, men for store folkegrupper. EU har derfor mer
enn noe annet spørsmål fått betydning for den norske politiske kultur og
dermed vårt politiske system. Og hva er lærdommen av EU-kampene? Først
og fremst dette avgjørende som også SF og SV har kjempet for, nemlig at det
finnes reelle valg i politikken. Det er ikke slik makthaverne nesten alltid
prøver å få oss til å tro: at det ikke finnes alternativer. Ifølge makthaverne
finnes det en mystisk nødvendighet i historia (her er det virkelig berettiget å
snakke om et deterministisk historiesyn!) som vi bare har å bøye oss for.
Også i Norge fortalte de økonomiske og politiske maktelitene dette: det er
umulig å gjøre ting annerledes enn slik de gjør dem.
Det forhold at vår nåværende statsminister i vide kretser oppfattes som
arrogant, har sin bakgrunn i dette fenomenet. Gro Harlem Brundtland har
vanskelig for å anerkjenne andre standpunkter som virkelige alternativer - en
annen politikk er ikke kun feilaktig, den er i dypere forstand meningsløs,
irrasjonell. Når folket sa nei til EU, så skyldtes dette at det
sosialdemokratiske budskapet «ikke nådde ut», dvs. en pedagogisk svikt.
Hun makter ikke å tenke tanken at budskapet faktisk nådde ut, men ble
avvist. Åt folket med andre ord gjennom en forholdvis rasjonell
diskusjonsprosess på basis av et informasjonsnivå som Norge kan være
internasjonalt bekjent av, fant ut at grunnene for å si nei var bedre enn
grunnene for å si ja.
Uten troen på at forandring er mulig, kan ikke et sosialistisk parti
eksistere. Derfor er det også alltid et kronargument fra maktelitenes side, når
alle andre argumenter er oppbrukt, at det ikke finnes alternativer. Vi hører
det stadig i den økonomiske politikken. Mens Arbeiderpartiet i det fattige
Norge på 1930-tallet målbevisst staket ut en ny økonomisk politikk og
mobiliserte folkelig støtte til dette, så er det samme Arbeiderparti i dagens
rike Norge av den mening at det ikke finnes alternativer i den økonomiske
politikken.
Og vi hørte altså nøyaktig det samme under EU-kampen. Det fantes ikke
egentlige alternativer til EU. Å stille seg utafor var irrasjonelt og en ulykke
for landet. Nettopp fordi maktelitene samlet satte alt inn på å overtale folket,
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var nei-seirene i 1972 og 1994 utrolig viktige begivenheter også rent politisk»
psykologisk. De viste at en folkelig mobilisering er mulig. EU-seieren i
1994, midt i det resignerte 1990-tallet, har direkte betydning for den
sosialistiske venstresida. Håpet om at radikale samfunnsendringer er mulig
ble fornyet. Dette var en politisk vitalisering som også fikk betydning for den
indre utviklinga av SV. Mitt hovedpoeng er dette: den vitalisering som SF og
SV betydde for norsk sosialisme (begrenset som den var til visse politiske
miljøer), bygde på den samme grunntanke som den vitalisering EU-kampene
betydde for hele den norske politiske kultur. Den grunntanken nemlig at det
alltid finnes valg og at folkelig mobilisering kan endre «utviklinga». Den er
ikke en skjebne som vi bare må godta.
Det finnes en bekvem, positivistisk ideologi som hamrer inn i oss at den
samfunnsutviklinga vi ser, er den eneste mulige. Det er sjølsagt en ideologi
som de som befinner seg vel i dette samfunnet, synes er «naturlig». På 80» og
90-tallet er dette den dominerende ideologi for et omfattende sjikt av
samfunnsvitenskapelige akademikere, en administrativ og vitenskapelig elite.
(Hans Ebbing har gitt dem navnet «statsintellektuelle».) En ideologi for
ledere, administratorer og et økende antall politikere. Men også en ideologi
for kynikere og karrierister, som ikke nødvendigvis liker kapitalismen, men
som har akseptert den som sin skjebne. Og som derfor etter hvert har trukket
seg fornemt vekk fra den politiske striden.
Jeg er uenig i vesentlige måter Erik Solheim tenker på, men når det
gjelder disse forhold kan jeg slutte meg til ting han skriver. I Den store
samtalen argumenterer han imot det syn at «vi ikke har noe valg» (s. 50). Og
lenger ut i samme bok avgrenser han seg mot den sosialdemokratiske
teknokrati-ideologien ved å si:
«Uten vyer, verdier og visjoner tørker politikken ut. Den blir rein admini
strasjon, en forlengelse av teknokratiet. I dagens Norge er dette en langt
mer aktuell fare enn å havne i den revolusjonære grøft.»39
Dette er en viktig innsikt. Jeg har bare en utfordring til Solheim. La oss også
tenke begrepet kapitalisme i dette perpektivet. La ikke SV og venstre
sosialismen - under inntrykket av Sovjets fal! og markedskreftenes triumf umerkelig gli inn i en posisjon der vi har gitt opp å overvinne kapitalismen.
Hva vi som sosialister bør si, er at de indre konfliktene i kapitalismen er så
åpenbare at det er mulig å tenke en overvinnelse av denne produksjonsmåten,
noe forøvrig også Solheim sier (s. 61-62). Overvinnelsen av kapitalismen er
ikke garantert, men det er heller ikke garantert at kapitalismen vil ha evig liv.
Sosialismen er en reell mulighet, avhengig av en politisk og moralsk
tilslutning fra et klart flertall av samfunnsmedlemmene. Analysen av den
indre kon fliktdynam i kken i systemet, kan fortelle oss noe om hvordan denne
transformasjonen kan tenkes å foregå. (Dermed er vi inne i den problematikk
som Marx begrunnet, dvs. kapitalismekritikken elier - som det heter kritikken av den politiske økonomi.)
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Jagland, Solheim og den vanskelige nasjonalismen
Tidligere i denne artikkelen har jeg påpekt sammenhengen mellom EU og det
nasjonale spørsmål. Uten et avklart forhold til det siste, er det vanskelig å
argumentere fullgodt imot det første. Arbeiderpartiet har forsøkt å utnytte
den uklarheten som har vært i SV om EU for alt det den er verdt - det er de
sjølsagt i sin fulle rett til å gjøre. Men da burde SVs ledelse være ekstra
påpasselig når så skjer.
I Thorbjørn Jagfands «Brev» kritiseres SV for å være nasjonalistisk.
Måten Erik Solheim imøtegår dette utspillet på, vitner desverre ikke om den
nødvendige påpasselighet. Av den grunn finner jeg det verdt en nærmere
analyse, fordi det gir en klar illustrasjon på svakhetene i SV-ledelsens forhold
til Arbeiderpartiet. Eksemplet henger altså nært sammen med det som er
kjernen i SVs indre konflikter.
I Ny Tids intervju med Solheim (Nr. 48, 22.12.95), refererer journalisten
Thorbjørn Jaglands kritikk av SV fra dennes «Brev». Solheim anklages der
for å ha «sviktet» som «leder av et sosialistisk parti». Og videre: «dette er
hovedgrunnen til at det er så mye uro i SV. (Merk denne rørende
bekymringen for SV!) Du har latt de bakstreverske og nasjonalistiske
kreftene få overtaket i diskusjonen. Ikke bare i ditt eget parti. Men vi ser nå
hvordan dette preger store deler av samfunnet».
Hva er det Jagland her sier? For det første at «bakstreverske og
nasjonalistiske krefter» har fått overtaket i SV. Dette er en referanse til SVs
standpunkt i kampen mot EU. Problemet med Solheims svar er at han ikke
klart og utvetydig tar avstand fra beskrivelsen av SV og SVs EU-moistand
som bakstreversk nasjonalisme. Han kunne blant annet her ha referert til sin
egen bok Den store samtalen, der han riktig påpeker at det finnes reaksjonær,
sjåvinistisk nasjonalisme og på den annen side en progressiv kamp for
nasjonal uavhengighet og sjølbestemmelse, som blant annet har prega norsk
nasjonalisme.40 I stedet for å gjøre dette, beskylder Solheim Arbeiderpartiet
for også å være nasjonalistisk, ved å referere Gros «parole» om at det er
«typisk norsk å være god». Men dermed fremstår det som om nasjonalisme
og nasjonalfølelse entydig er noe negativt. Og dermed også - indirekte - at
SVs kamp for nasjonal-statlig suverenitet i EU-kampen blir noe
problematisk.
Vi må spørre: er dette kun en glipp i et hastig intervju? {Det virker
merkelig - dette er ikke en TV-duell, han har ikke Jagland foran seg, kun en
«vennligsinnet» Ny / /'^journalist som vil gi han all mulig tid til å tenke seg
om, korrigere osv.) Eller - den andre muligheten - er det en reell usikkerhet
hos Solheim omkring dette?
Men enda verre er fortsettelsen. Nemlig at Jagland får gå fri for
beskyldningene som ligger i de to siste setningene i sitatet fra «Brev». Her
blander han behendig sammen anti-EU”standpunktet til SV og den
reaksjonære, rasistiske, ja brune nasjonalismen (og av intervjuets kontekst er
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det denne siste nasjonalismen det snakkes om). Når Jagland sier: «Ikke bare i
ditt eget parti. Men vi ser nå hvordan dette preger store deler av samfunnet»,
så kan ikke dette forståes som annet enn en påstand om at det er den samme
nasjonalismen det dreier seg om. Og hva er Solheims reaksjon på dette? Ikke
å påpeke denne vanvittige sammenblandinga, som er typisk for Jaglands
maktarrogante demagogi. Nei, han tar «Jaglands utfordring på alvor» og sier
seg «villig til å være med han i en debatt om hvordan vi hindrer fremveksten
av nasjonalistiske krefter». Dermed har Jagland - paradoksalt nok uten eget
nærvær - fått Solheim akkurat dit han ville, nemlig en stilltiende og defensiv
akseptering av Jaglands premisser for debatten om nasjonalisme.
Men disse premissene kan ikke aksepteres, da blir SVs standpunkt i EUkampen meningsløst, ja reaksjonært. Og det Solheim sjøl skriver i sin egen
bok blir feilaktig. Hva Solheim burde ha gjort var å sette denne demagogien
kraftig på plass. En betingelse for en saklig diskusjon om nasjonalisme er i
det minste at distinksjonen mellom sjåvinisme og nasjonal sjølråderett blir
tematisert, en distinksjon man utmerket kjenner til også i den sosial
demokratiske tradisjonen. Så lenge Jagland ikke vil akseptere slike
elementære utgangspunkter, så er det faktisk ikke noe grunnlag for debatt.
Dette bør vi våge å si. Slike angrep fra Arbeiderpartiet, vitner om en ideo
logisk offensiv mot et usikkert SV. Går vi ikke til mot-angrep, vil Jagland og
hans like bli oppmuntret til ytterligere demagogi, og «uroen» i SVs rekker vil
virkelig bli en realitet.
Det at vi som medlemmer av en fungerende nasjonalstat «har»
nasjonalitet, er noe objektivt og kollektivt som vi ikke kan velge å legge av
oss. Den samhørighet som det å tilhøre den samme nasjonalitet skaper - sam
hørighet med en bestemt menneskegruppe, samhørighet med et territorium har historisk vært forutsetningen for de fungerende demokratiene. Liksom
omvendt demokratiet bestyrker samhørigheten i en nasjon. Den liberale
politiske teori - med sitt utgangspunkt i det abstrakte, fritt velgende individ har alltid hatt problemer med å forstå at nasjonalitet ikke er noe vi står fritt i
forhold til. Liberaleren har vanskelig med å fatte at verden ikke er et
gigantisk supermarked der vi fritt går omkring og velger nasjonal identitet.41
Hva vi imidlertid velger, er om vi inntar en nasjonalsjåvinistisk og fiendtlig
eller en demokratisk og respekterende holdning til mennesker som ikke
tilhører vår egen nasjonalitet. Det å ha en følelse av nasjonal identitet er
dermed ikke noe som nødvendigvis ender opp i en udemokratisk
nasjonalsjåvinisme. Det er dette forhold Jagland demagogisk tilslører og
Solheim ikke makter å få tydelig frem.
Jeg er ikke av den mening at vi i tide og utide skal angripe Ap eller at vi
skal benytte enhver anledning til å «avgrense» oss. Men - når vi blir
angrepet, når partiet og dets leder faktisk blir grovt trakassert slik som i
Jaglands «Brev» - da vil det rett og slett være et svakhetstegn ikke å svare på
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en kategorisk og bestemt måte. Slik er nettopp den demokratiske politiske
kampens logikk.

Stat og sivilt samfunn - AP og SV
Det finnes ingen oppskrift på det sosialistiske samfunn. Heller ingen
garantert oppskrift på fremgang for SV. Som jeg har vært inne på, er det
ingen av «fløyene» i dagens SV som synes å ha en definitiv politisk plattform
som gir svar på de mange spørsmål som stilles. Dette faktum bør føre til
besinnelse og saklighet i det indre partiliv. En «svak» konklusjon vil likevel
være at partiet - i pakt med hva det hittil har vært - fortsatt bør definere seg
som et demokratisk sosialistisk parti. Dette er en ramme som er så vid at
ulike retninger kan finne sin plass og samtidig ikke så diffus at partiets
identitet viskes bort. Partiet kan med fordel gripe tilbake til de historiske
føringene som formet venstresosialismen i Norge. Dette er iallfall en
tradisjon man ikke trenger å skamme seg over.
Ethvert parti befinner seg i skjæringspunktet mellom stat og sivilt
samfunn. Partisystemet er på den ene sida en del av statsapparatet. En
pluralitet av partier er en nødvendig del av vårt parlamentarisk-demokratiske
system. På den annen side er partiene frivillige organisasjoner, avhengig av
enkeltmedlemmenes aktive innsats. Partiene er dermed avhengig av den
politiske aktivitet og bevissthet på det sivile samfunns nivå. SV som parti er
kjennetegnet ved at vi står det sivile samfunnet «nær». På mange måter er SV
et uttrykk for den nye vitalisering av det sivile samfunnet i etterkrigstida og
har gjort en viktig innsats som pådriver i så måte. Partiet har vært ivrig til å
uttrykke krav og behov som «grasrota» har stilt opp gjennom aksjoner,
folkelige organisasjoner osv. Særlig den komponenten som jeg ovenfor kalte
«det nye venstre» er knyttet til dette. Som nevnt har et faremoment ved dette
vært at SV ble redusert til et populistisk speilbilde av mangfoldige krav som
ulike grupper stiller. Det sivile samfunn vil nemlig aldri helt bli konfliktfritt
(heller ikke under sosialismen42). Dette er en «risiko» et venstresosialistisk
parti må leve med.
«Gevinsten» ved denne nærheten til det sivile samfunn kan på den annen
side ikke oversees. SV er i større grad enn de andre partiene blitt tilført
impulser fra særlig de nye sosiale bevegelser. Partiet har dermed også gått
foran de andre partiene og ofte vært det første som har satt nye spørsmål på
dagsordenen. (Kvinnepolitikk, distriktspolitikk, miljøpolitikk osv.) Partiet er
blitt preget av forholdsvis mange partiaktivister i lokalmiljøet. (Om enn tallet
på partiaktivister som nevnt er redusert siden 70-tallet.) Partiaktivistene har
mer enn i andre partier preget partiets politikk og skapt et rikt indre liv. Det
har vært vanskelig å lede SV med autoritære metoder - partiet fikk ord på seg
for å være temmelig «uregjerlig». Den nåværende konflikten i partiet kan til
dels oppfattes som en konflikt mellom toppledelsen og partiaktivistene.
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«Soiheim»-f]øyens politikk peker i retning av et mer normalt, «modernisert»
SV.
Sammenligner vi det som her er sagt om SV med Arbeiderpartiet, ser vi
lett kontrastene. Arbeiderpartiet er som mangeårig regjeringsparti, langt
sterkere integrert i statsapparatet enn SV. Det er det partiet som står nærmest
statsplanet og utviser sterkest statslojalitet. Arbeiderpartiet er imidlertid
utgått fra den sterkeste bevegelsen i det sivile samfunn, nemlig
arbeiderbevegelsen, og har helt opp til de seinere år vært preget av denne
historiske tradisjonen. Gjennom sitt og LOs apparat har partiet så i neste
omgang forsøkt å disiplinere arbeiderklassen. I dag er partiets funksjon ikke
å formidle krav fra det sivile samfunn til staten, men omvendt: å disiplinere
og forme det sivile samfunn ut fra den overordnede byråkratiske statsfomuft.
i og for seg er det også et politisk partis oppgave å forme, å skape konsensus.
Også å styre. Dette er også SVs mål, men ikke forming og styring for enhver
pris. Vi er nemlig ikke tilhenger av en partibasert og toppstyrt sosialisme.
Sosialismen bør derimot defineres på det sivile samfunns nivå, som fravær av
(særlig økonomiske) makt- og utbyttingsforhold i det sivile samfunn. Verken
Arbeiderpartiet eller SV (eller for den saks skyld RV) i regjeringsposisjon er
noen garanti for sosialisme. (I et system med frie valg hvor regjeringene
skifter, ville i så fall sosialismen forsvinne i det øyeblikk en «borgerlig»
regjering måtte komme til makta.) Arbeiderpartiets «statsintellektuelle» har
utviklet en naiv tro på den byråkratiske statsfomuften, og en tilsvarende
mistro til det sivile samfunns fornuft. (Samtidig brer frustrasjonen seg blant
Arbeiderpartiets medlemmer på lokalplanet som står det sivile samfunn
atskillig nærmere.)
Prinsipielt er vår kritikk av denne dyrkelsen av statsfomuft følgende: det
er ikke slik at staten er et nøytralt apparat som med objektiv innsikt regulerer
de ulike «særinteressene» som befinner seg i det sivile samfunn. Dermed er
det sjølsagt ingen grunn til å akseptere Arbeiderpartiet som den «ansvarlige»
statsmanns visdommen som megler mellom disse interessene. (Denne måten å
forstå politikk på tilhører en før-demokratisk epoke. Vi finner den blant
annet hos Hegel og i den norske embedsmannsstaten.) Den moderne
samfunnsutviklinga med sine massedemokratiske og individualistiske
tendenser har for alltid ødelagt den stabile avstanden mellom stat og sivilt
samfunn. Demokrati betyr jo nettopp at impulser fra det sivile samfunn
systematisk tillates, og at staten må bli et uttrykk for interessekamper og
konflikter i det sivile samfunn. Stat og samfunn veves mer og mer inn i
verandre.
Bak den sosialdemokratiske fiksjon om statsfomuften synes det å skjule
seg en velkjent «særinteresse», kapitalens særinteresse. Statsfomufts-ideo
logien står derved i fare for å bli en variant av kapitalens klassiske argument
om at kapitalens interesser i grunnen er identiske med samfunnets allmenninteresse.
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Skal SV ivareta sin identitet og fortsatt få vitalitet fra radikale bevegelser i
det sivile samfunn, er Arbeiderpartiet intet forbilde, men en advarsel. Dette
bør fortsatt være et viktig lærestykke til ettertanke for SV.

Noter
* Takk til Anders Todal Jenssen og Rune Skarstein for grundige kommentarer til
en tidligere artikkelversjon.
1)

Slik Erik Solheim hevder i et intervju med Klassekampen, 1.4.1995.

2)

Om SF og valget i 1961 sier Einar Gerhardsen: «De spilte dyktig og hensynsløst
på mange menneskers frykt og misnøye. Frykten for krig, for atomprøver og for
atomvåpen....Og sannsynligvis vant de stemmer på sin motstand mot norsk
medlemsskap i fellesmarkedet» (/ medgang og motgang. Erindringer 1955-65, 2.
oppi. Oslo 1972, s 122).

3)

For en analyse av 90-tallets EU vises til Vardøgers to tema-numre om EU,
henholdsvis 20/92 og 22/94. Argumentet fra ny omvendte ja-folk på norsk
venstreside vil natuligvis være at EU og situasjonen i Europa er forandret på en
slik måte at et nei i 72 ble til et ja i 94. De få på norsk venstreside som gikk over
til ja i 94, fikk sjølsagt stor mediaoppmerksomhet. Men de uttrykte primært en
stemningsendring blant venstre-intellektuelle (som imidlertid kan være av
betydning for et parti som SV), mens holdningene generelt i befolkninga var lite
endret: 80% av de som stemte både i 72 og 94, stemte det samme ved de to
anledningene. Frontene var altså stabile. Jfr. Aftenposten, 18.1.1996.

4)

Jeg har kritisert denne rene «intemasjonalistiske» nei-argumentasjonen i en
artikkel i Vardøger 22, 1994, s. 182-204.

5)

Apropos «tradisjonell marxisme» følgende merknad: Marxismen har aldri verken i sine «tradisjonelle» eller moderne varianter - vært en entydig politisk
teori. (Dens styrke ligger i analysen av den kapitalistiske samfunnsutviklinga,
spesielt den kapitalistiske økonomi og de økonomiske klassekonfliktene i
kapitalismen.) Å tro på at det finnes en «marxistisk» oppskrift på sosialistisk
politikk er en misforståelse skapt i fellesskap av marxistiske dogmatikere (for
eksempel stalinistene) og anti-marxister. Dels på grunn av det marxismen er blitt
tillagt etter Marx, dels på grunn av tvetydigheter hos Marx sjøl, er det ikke mulig
å være «marxist» uten viktige forbehold. (Sjøl gjorde jeg et forsøk på å
formulere disse tvetydighetene og forbeholdene i artikkelen «Historiske
perpektiver på marxismens utvikling», Vardøger 14, 1984, s.78-118.) Forholdet
til marxismen er ikke lenger et akutt politisk problem og bør ikke være en kilde
til intern strid i SV. Sentrale innsikter knytta til marxismens tradisjon bør
definitivt taes vare på, men mer som en klassisk arv enn som aktuelle politiske
kjøreregler. Forholdet til Marx kan uten problemer formuleres slik Erik Solheim
gjør det i sin bok: «Det er mye inspirasjon å hente hos Karl Marx« (Den store
samtalen, Oslo 1995 s. 61). I dette ligger det tross alt en anerkjennelse - og ikke
vulgær og kunnskapsløs anti-marxisme.

6)

Finn Gustavsen: «Fienden til høyre«, Ny Tid nr. 17, 5.5.95.
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7)

Se Ny Tid nr. 15, 21.4.1995, lederartikkel. I denne lederen kunne vi lese: «SVs
nyorientering er uløselig knyttet til Erik Solheim som person, slik Arbeider
partiets modernisering i første rekke er Thorbjørn Jaglands verk. Arbeiderpartiets
er kommet styrket ut av sin omstilling.» Denne sidestillinga av SVs og Aps
situasjon, med tilhørende hylling av Jagland i en tid med systematisk
høyredreining i hans parti, er mildt sagt foruroligende. Ny Tid har siden dette ble
skrevet, skiftet redaktør. Denne henvisninga er derfor ikke ment som en generell
kritikk av avisa.

8)

Karl Marx: Das Kapital Bd. I, Berlin 1968, s. 15. (Forord til 1. opplag.)

9)

En uavhengig venstreradikalisme - uavhengig både av sosialdemokratiet og de
kommunistiske partiene - synes å ha utvikla seg først etter året 1956 (med
Krustsjovs hemmelige tale, Ungarn- og Suez-invasjonene) i de vest-europeiske
land. Det britiske «nye venstre» fra denne tida, er skildret i artikkelsamlinga Out
ofApathy. Voices of the New Left 30 Years On, London 1989.

10) Se Amgeir Berg (red): Samtaler med veteraner, Oslo 1990, s. 62.
11) Jfr. Fr. Fukuyama: The End of History and the Last Man, New York 1992. Ikke
minst denne boka, med dens «evangeliske» jubel over marxismens død og den
liberale kapitalismes endelige seier, var det som fikk Jacques Derrida til å
utbryte: «Aldri tidligere i historia har horisonten vært så truet og truende for den
ting, hvis overlevelse blir feiret (nemlig alle de gamle modellene til den kapi
talistiske og liberale verden).» Se J. Derrida: Specters of Marx: the state of the
debt, the work of mourning, and the New International, New York 1994, s.52.

12) Erik Solheim: Den store samtalen, Oslo 1995, s. 61.
13) Ny Tid 48, 22J2.95.
14) Ny Tid nr. 13,31.3.95.

15) Ny Tid nr. 48, 22.12.95.
16) Etter min mening er en allmenn fordømmelse av venstresidas mangel på
fomyelsesevne malplassert og klart urimelig. Norge har en rik debattkultur - og
folk fra den politiske og intellektuelle venstresida skal ha en betydelig del av
æren for det. Hva Vardøger angår, så er sjølsagt dette tidsskriftet en svært
beskjeden del av denne debattkulturen. Ikke desto mindre er Solheims
fordømmelse underlig også med tanke på de analyser som gjennom årenes løp er
publisert i dette tidsskriftet. Vardøgers ambisjon har vært å forstå «hvordan
verden endrer seg» ved å ta opp emner som: endringer i det kapitalistiske
verdenssystem, endringer av arbeiderklassen og klasseforholdene i Norge, sosial
demokratiets endringer, teknologi- og miljøkonflikter, ideologiske endringer på
venstresida. Men Vardøgers analyser har kanskje vært for «marxistiske» til å
kunne gi innsikt i hvordan verden forandrer seg?
17) Teknokratiske ideologier har forøvrig spilt en betydelig rolle i venstresidas
historie. Vi hadde futurisme etter 1. verdenskrig, vi har hatt stalinistiske og
sosialdemokratiske teknologi-visjoner, vi har hatt en vedvarende fascinasjon for
bilismen opp til 60-tallet, for motorveier og storby planlegging. Ultramodemismen, historieløs og ensidig vendt mot fremtida, har svært ofte forent
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seg med den politiske venstresida. Særlig der denne venstresida har vært relativt
isolert fra arbeiderklassen. Som påpekt er det langt mindre tilfellet i Norge enn i
andre vestlige land. Ikke minst to EU-avstemninger dempet de
«avantgardistiske» trekkene ved venstresida og ga oss en viss folkelig
tilknytning.
18) For en kritikk av ml-bevegelsens klassiske moralisme og teoriflendtlighet se
«Bidrag til analysen av ml-bevegelsen. Erfaringer fra det indre liv», Vardøger 6,
1974.
19) Finn Gustavsen: Blåmandag?, Oslo 1991, s. 339.
20) Så vidt jeg vet, har ennå ikke partiledelsen besvart innvendingene som på dette
punktet er kommet fra Hans Ebbing og også Atle Seierstad (Seierstads artikkel
«Miljø, forbruk og fagbeveglse» sto i Ny Tid nr. 20, 26.5.95) Innvendingen kan
formuleres slik: hvilke garantier har vi for at kapitaleierenes ekstra fortjeneste
som følge av lønnsmoderasjon, ikke på sin side går til forbruk eller investeringer
som er miljøskadelige?
21) Mens 26,3% av alle mannlige sysselsatte hadde en ledende stilling, var det bare
6,1% av de kvinnelige sysselsatte som hadde lederstilling. (Tallene gjelder
1985.) Dette tilsier at kvinner er overrepresentert i den vanlige lønnstakergruppe
som står under ledelse av andre i sin arbeidssituasjon. Se Vardøger 18, 1988, s.
75-76,
22) Sitert av Karl Marx: Das Kapital Bd I, s. 319.
23) Das Kapital m. I, s.246.
24) Dette perpektivet er et hovedpoeng i min artikkel «Sosialdemokrati mellom stat
og samfunn. En teori om endring av klasser og ideologier som årsak til
Arbeiderpartiets nedgang», Vardøger 18, 1988, s. 68-115.
25) Det mest negative med utviklinga i Øst-Europa er ikke selve sammenbruddet av
et system, vi forlengst hadde tatt et kritisk oppgjør med. Det mest negative var de
høyreorienterte reaksjonene i folkemassene som dette sammenbruddet fremkalte.
Sjøl om disse høyreorienterte reaksjonene er blitt svekket i de siste åra (jfr.
valgresultatene i en rekke land), så er det ennå langt igjen til en slagkraftig
demokratisk sosialisme i Øst-Europa, Helt avgjørende for den videre utviklinga
vil det være at fagbevegelsen blir en effektiv kraft i forsvaret av arbeidernes
elementære interesser. Hittil har ikke fagbevegelsen vært sterk nok til å hindre
kraftige levestandardssenkninger i arbeiderklassen.
26) Det vestlige land hvor vi kanskje burde ha forventet de mest markante
endringene, nemlig Tyskland, viser tvert imot en overraskende stabilitet i
veigeroppslutning og politisk-ideologiske frontlinjer.
27) Ifølge Jack Beatty: «Wages Matter Most», The Atlantic Monthly, March 1996,
s.l 18. Til og med det republikanske establishments presidentkandidat, Bob Dole,
kan vedgå: «Storselskapenes profitter setter nye rekorder og det gjør også
selskapenes oppsigelser... Obligasjonsmarkedet har avsluttet et fantastisk år. Men
gjennomsnittlig reell timelønn er 5% lavere enn den var for 10 år siden» {The
New York Times, 14.2.1996).
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28) Tallene fra Wall Street Journal, 8.2.1994.
29) Eiendommelig nok sier ikke Solheim at demokrati og sosialisme hører sammen
men: «demokratiet og venstreidealene hører sammen» {Den store samtalen,
s.58). Det virker som det er viktig for Solheim å unngå bruk av ordet sosialisme i
enhver positiv sammenheng.
30) Se Den store samtalen s. 54-55. Jfr.: «Beslutninger kan godt være formelt demo**
kratiske, uten å være det reellt.» (s. 55)
31) Jeg har argumentert mer detaljert langs disse linjer i «Frihet, orden og sosialisme.
Merknader til Arbeiderpartiets ’frihetskampanje’», Vardøger 18, 1988 s. 200227.
32) Jfr. John Dunn: Western Political Theory in the Face of the Future, Cambridge
1993 s. 24.
33) Jfr. D.Rueschemeyer, E. Huber Stephens & J. Stephens: Capitalist Development
and Democracy, Chicago 1992. Denne boka anbefales i forbindelse med den
videre demokratidebatt på venstresida. Den gjennomgår et omfattende historisk
materiale fra alle vest-europeiske land, alle nord- og latinamerikanske land, samt
Australia og New Zeeland for å undersøke forholdet mellom de ulike variantene
av kapitalistiske klassesamfunn og demokratiutvikling.
34) ibid., s. 271.
35) Når Marx - i Kritikk av Gotha programmet - snakker om at kommunismens
første fase (-sosialismen), vil være et samfunn prega av den borgerlige, like rett
for å regulere fordeling av arbeidsutbyttet ut fra arbeidstid (altså et rettferdig
lønningssystem), så innebærer dette et samfunn av detaljert rettsregulering. (Se
Marx-Engels- Werke Bd. 19, Berlin 1969, s. 20-21.) Hvorvidt det fra denne til
stand, så vil være mulig å skape et samfunn, helt uten rettregler («fra enhver etter
evne, til enhver etter behov»), er for oss i dag minst like tvilsomt som det var for
Marx.
36) Jfr. Den store samtalen, s 56: «Deler av venstresida» har hatt «et uklart, og
delvis svikefullt, forhold til demokratiet» (Min uthevning). Her nevner altså
Solheim uklart og svikefullt forhold i samme åndedrag - uten å se den viktige
forskjellen mellom de to.
37) I forbifarten nevner jeg at dette henger sammen med debatten om kommunisme
og fascisme og Solheims likestilling mellom anti-fascisme og anti-kommunisme.
Dersom Solheim tok sin egen påstand alvorlig, måtte det føre til forslag om å
forby kommunistiske organisasjoner - i Norge NKP og AKP - på like fot med at
åpenlyst fascistiske og nazistiske organisasjoner er forbudt. Fascismen var som
ideologi prinsipielt ikke-demokratisk og motstander av alles like rettigheter.
Kommunismen er som ideologi universalistisk med en visjon om et klasseløst
samfunn uten undertrykking. Sovjetsystemet var som samfunn alltid i åpenlys
motsetning til denne ideologien. Stalin innførte ikke bare enorme lønns
forskjeller, men bekjempet også offisiellt «likhetsmakeriet» i den kommunistiske
tradisjonen. Mens Hitlers Tyskland langt på vei var en realisering av nazismens
ideologi. Ideologisk sett var Nazi-Tyskland langt mer konsolidert enn Sovjet
systemet. Innafor dette systemet fantes det hele tiden, side om side med terror og

205

undertrykkelse, humanistiske og kritiske tendenser. Til slutt kom disse kritiske
tendensene til makta (Gorbatsjov) og aksepterte systemets fredelige sjølmord
(om enn motvillig). Det er vanskelig å tenke seg noe lignende i et fascistisk
system. Det er ingen grunn til å skjønnmale Sovjetsystemet. Likevel er det verdt
å merke seg disse forskjellene. De bidrar til å forklare hvorfor store deler av
arbeiderbevegelsen (også sosialdemokratiet) i en lang periode hadde et sympatisk
forhold til Sovjetunionen. Sympatien skyldtes ikke at man var prinsipielt
tilhenger av diktatur, men en illusorisk tro på at Sovjetsamfunnet beveget seg
mot et klasseløst samfunn.
38) Jeg har analysert Arbeiderpartiets utvikling i «Sosialdemokrati mellom stat og
samfunn», Vardøger 18, 1988, s. 68-115. Min påstand var at også
Arbeiderpartiet til en viss grad dreide til venstre på 70-tallet under inntrykket av
radikale bevegelser i det sivile samfunn, spesiellt EU-kampen i 1972. 50-tallet og
mesteparten av 80- og 90-åra er derimot perioder med lite press fra sosiale og
politiske venstrebevegelser. Arbeiderpartiets gamle maktarroganse er derfor
tilbake for fullt.
39) Den store samtalen, s. 63, min uthevning.
40) Den store samtalen, s. 145-47.
41) En god og detaljert kritikk av liberalismens forhold til nasjonalisme og
nasjonalitet finnes i David Miller: On Nationality, Oxford 1995, særlig s. 19395.
42) Sosialismen vil på mange måter være et konfliktfylt samfunn. Det finnes nemlig
en rekke konflikter som ikke vil være knytta til kapitaieiendommens dominans,
for eksempel konflikten mellom samfunnets totale investeringsbehov, især i
offentlig sektor, og individenes umiddelbare konsumbehov (noe alt Marx
påpekte i sin Kritikk av Gotha-programmet). Videre miljøkonflikter, konflikter
mellom ulike yrkesgrupper. For ikke å snakke om ungdomskonflikter, konflikter
knytta til familie, seksualitet, abort, pomografi osv. Slike konflikter kan bare
løses gjennom den demokratiske metode. Mange av disse spørsmålene vil aldri
få noe sosialistisk «fasitsvar». Når konflikter av denne type alt i dagens
offentlighet har økt i betydning, er det bare en foregripelse av det mangfoldige
politisk-offentlige livet under sosialismen. (På grunn av. plassmangel kunne ikke
disse poengene utarbeides videre i denne artikkelen.)
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