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Ottar Ur<Jx:

DiskusjolllJfi om l•' f<l1r•~nHIL"1,·, •.uc•t har o.rt:c- t! No1·r:e"

S<Jltl ute;an~spunk1: .
i :.::t-øl.!..C"::m1ark,"lde t.? Mange eerwral iserer over ele Sf~kal te smd. .lnnd~ H1·1·a :1 ·Jnt--:·er .
Hnn har v;;-:rt i
Belgia og LuxømLurg og hort at alle er til.t'rec.ls med Fclles murkod.t.~t , ro:r·cli de små lr.tnd hur veto.L~ctt Off storre innflytel S('
enn mn.n skulle tru"
Hvordan v i l d 1"t g,~ med

11

I'Jorgc 11

Det er liten grunn t i l at o.rbelc!erbeveg·elscn skal engasjere ser;
i en diskusjon pi.i slike premisser .
Dot en må ta som utgangs punkt , er ikkEl hvordan · c.ll~ t går med Norge, men hvordan norsk
mc.;:dlemskap i Fellesmarkedet påvirlrnr spillereglene i kon:fliktene
mellom intcr<~ssene i Norge , eller " om en vil - makti'orholdcne
mellom sam:funnsklo.sscn& i Norg-e .
Eller ror å si det mer direkte:
Hvordan er norske arbeidsfol~c tjent ntt."'d at Norge gnr inn i F'elles~markedet nå'?
Sporsmå.let or .::i.ltså hva slags nordmenn som vil vinne ,
og hvu sla.es norclmenn sor:i vil tap0 om :Nol'ge går inn som medlem

av EEC .
Og her må vi avvise en dJ.skusjon som. tnr utgangspunkt i bransjer
l'n diskusjon som a:nn.lyseror Fclll-.sme.rkodet cttPr hvurvidt det er
gunstig· ell(i:r• ugunstig :for f'. eks . o.lum:i.niumsintlus tri en , l'e1.Tosilisiur.lindustrie11 , ol1or :for rh~a saks skyld , - jordbruket .
For arbeidcrbevc&clson ka.n b:rc.nsjcne aldri bli noe mL'l.1 i seg -sjol .
Eller :for å si ekt sl:U:~ I!ransj0:i.ntcrcssQn.e m~i underordnes
ar"boidsrolk~ klusscintcress0r .
E1~r skjer diskusjonen svært ofte
pd. ureo11P prumiss(:'r , f' . e]{s . dii:,kuteres r.:lunin..iu!:1snrb0idcrnes
interesser som idontiGke med alurni11ium8industricns interesser .
D . v . s . jo bNlrc prisor , e:1.lor jo ::1inrlrc toll i'or aluriiniu1:1 , jo
stnrre utbytte f'ur de sou er ansatt i industrien av sitt nrbC'ide .
Det sarn:w gj nr seg i hoy grad " gjeldende og-sil på andre f'el ter .
Det agiteres r . cks . fornt skogeior~o sknl gd inn ~or norsk medlurasknp, fordi dette kun buty bedro priser for norsk pnpir , soc
får mindre tollbeln.stning· i EEC .
Men det er helt andrr~ ting enn
alnr:lin:i.umspris ene pii eksportr:1nrk0dct soc1 bes t01:1r:10r nlu□ iniurns 
arbeidcrnc s utbytte av s:i.tt c.rbeid .
Og rlet 0r helt nndrc• tine
enn prise~1 på papir p& el;::sportmarJ.-; ;ødet s ·o1;1 bestemm,3r skogt;bon(Jln~s
utbytte c.v sitt areal og sin nrbeids~-;:-ruf't .
Ji'or il bør.rcu.nne dette ,
skal jeg ta u·tgnncspunkt i to 1,<;,grep0r , som .jeg oppf'attcr som
sentrale når vi diskutl'ror ur~Jeidc:dduss,~nti interesser .
Det ene
begrepet er loknlsamrunn. og det nnd.r<" ·er nrholdsmarkecl.

For t:. ta loknlsn.mi'unne t ' f'orst:
:Det har tidligere v;-r,rt vanlig -å._
diskutere i'·olks levevi1kilr i1u1onf'or rnnunen nv bransjer.
Nå er
dette i .l'crd med ·å endre seg .
Dot som er intercssnnt, er ikko
lenger sporsmål som :
J-Ivor,tan 1.:'r -rorholdene ror nrbcidsi'ol;-:: i
jern oc; metall , treindnstri oc t eiks til? De~ t som mer og mer er ·
bceynt f\. interes:501.'G Cl':
Evorclcn er · det 11 a.rhoidc . og love i
Dale , i Kjerrint30y , j_ Skjomen, eller - for den saks skyld - på
· Vei tvi:ict og i Laksevåe;?
Evn slags lokc!l t.rnamt•nhenf$" en lever i
er 1::) ttcr hve1.~t blitt viktigere c~.n hvn slags ·bra:::1s;jo en ·finner
sine inntekter i .
Xå.r f'oJ..k etter hvert or blitt oppt.ntt nv lokalsumrunnsprohløm:Jr ,
henger dot vel. ne·ttopp sammen r.1oc: at lokalsnm:funn j_ Norgo i daf;
be.finner seg i en utsatt situasjon .
So::r1ig· folk som er opptatt
av sosiale problemer , som det heter , eldreo::1sorg , un.gdomsprob lomer o . s.v ., er beg-ynt å bli klo.rover hvor mango av tlisse
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vanskelig losbare problemenø'> ~om-"·skyldes a t lokalswnfw-iri faller fra
hverandre, slik at ·vi • f ,.eks" får enkel te bygder med bare gaml~___gg
enkelte
med bare unge familier,
. boligområdor
.
.
Arbeiderbevegelsen har vært sent ute når det gjelder å t a C?D disse problemone, til tross for slike slagord som "nærdemokrati" og "demokrati i
hverdagen", Men jeg skal prøve å vise at det er mange spesielle grunner
for arbeiderbevegelsen~ interessere seg for lokalsamfunnets vedlikeholdsproblem - det problem som slagordmessig dukker opp i overskrifter
som distriktspolitikk, regionale problemer, avfolking, primærnæringer,oRVt
Kampen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet har skapt nye politiske kon-stellasjoner, "Beinharde kommunister og storbonder omfavner hverandre",
som Håkon Lie sier. Men etter min mening er det ikke bare i dette korte
taktiske perspektiv at norske lonnsarbeidere og sjolsysselsatte bygdefolk har felles interesser. Også ut fra en langsiktig politisk vudering
er det all grunn ior arbeiderbevegelsen til å. vedlikeholde og utbygge
dette koalisjonsforholdet. "Distriktsproblemene'' dreier seg i forsto rekke
om bygdefolk som lever av sitt oget arbeid i like stor utstrekning som
fagorganiserte arbeidere. Produktprisene ?.r ofte bygdefolks arbeidslonn,
og det er i denne sammenheng at vilkårene for primærnæringene i Norge
må soes. Det er ikke bare et sporsmål om hva slags innflytelse jordbruksprisene har på konsumentens utgiftsbudsjett.
I mange sammenhenger er imidlertid primærnæringene tillagt overdrevet betydning når det gjelder lokalsamfwmets vedlikehold. For svært mango
bygdefolk er det andre næringer som betyr mor enn jordbruket når det
gjelder deres husholdsbudsjett. Men samtidig er det klart at det er vanskelig å tenke seg norske, spredte lokalsamfunn opprettholdt, dersom det
ikke blir mulig for bygdefolk å beholde inntektsgrunnlagot i jordbruket,
Med andre ord: Storre problemer for de som driver jordbruk i Norge er nodt
til å f'øre mod seg større vanskeligheter med å opprettholde norske lokalsamf'unn. Døt samme gjelder i svært hoy grad fiske, som vel på lengre sikt
neppe kan overleve på annen måte enn som et storkapitalistisk organisert
fiske av Findus-typen, uten at jeg ved denne anledning skal gå inn på
dette i detalj. Dette betyr at fisket kommer t i l å bli dominert av både
norsk og fremmed storkapital, og kanskje også avhengig av fremmed arbeidskraft, der dat knapt nok blir plass for det tradisjonelle norske fiske,
der fiskeren or sin egen herre, og som en vel vanskelig kan tenke seg
norsk kystbosetting uten. Der~or er det i nlle f~ll vedlikehold av bygdenæringene i hoy grad en forutsetning for vedlikehol.d av lokalsamfunnet.
Men naturligvis er det ikke bare primærnæringene som betyr noe i denno
sammenhengen. Som vi vet er store deler av Bygde-Norge kanskje like avhengig av service - og småindustri av forskjellig art sor.i av primærnæringene. Denne virksomheten er jo ofte det vi kaller småkapitalistisk
organisert, altså organisert på den måten at een ene av naboene er såkalt
kapitalist, mens hans brødre, svogre og tremenninger jobber f'or ham.
Dette er jo også i høy grad en del av det norske arbeidslivs hverdag. Og
det er klart at både småindustrien og primærnæringene, som av mange d,rj_ves
i kombinasjon, og som sammen utgjor det okonomiske grunnlaget :for veldig
mange norske lokalsam:funn, blir sterkt utsatt om vi kommer inn i Fellesmarkedet. Yrkeskombinasjonene er f.eks. ikke tiltrodd særlig levedyktighet under de nye spillereglene, som gir alle fordeler til de sterkeste
og best organiserte enhetene. Det vil da systematisk si de enhetene som
konkurreror med det småtteriet som norske bygdefolk i dag lever av.
Det meste av dette vet norske bygdefolk, og de handler politisk i samsvar
med det. Vi vet at de som har forsøkt å verve medlemmer i Folkebevegelsen
i bygdene, har hatt svært lett for å få gehør~ Men hva slags betydning
har det jeg hittil har snakket om for norske lønnsarbeidere? Som vi har
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de · ntn--sk.e __ _Q.y:gd.ene?r±ng.en~~t sp.ø1---srt(å-J:-<
om h ~ - - p å Hn.mjern og···på. ,\kar sknl fortsette ·-a--b°Q.:~a__f_QL~
..

1.nef'f'ektiyt·-·jor-dbruk. Dette er en f'ar-1-i,g__!:iesnærende argumen-ta.a.J,iul..,✓ -som
naturligvts virker til å f:lette den · ene sorten arbeids:folk, "de som· i en
viss utstrekning eier sine redskaper, opp mot den andre sort·en.._acl>eid1,folk, ·de ~om selger sin arbeidskraft.

For 'å f'or·enkle et komplisert forhold, kan en si et om vi kommer i Fellesmarkedet, vil bendene få mindre f'or var~ne .sine. samtidig som husmorn må
betale mer i butikken. Det kunne .jo bety e.t vi · derm0d spa.rer den subsidiemilliarden som vi nå betaler over statsbudsjettet, Men så enkelt or det
ikke~ Subsidiene, eller inntektsov·er:for=ingene t i l : jordbruket blir i hvertf'all ikke mindre i Follesmarkedet. De bl'ir stort. sett av samme storrelsosorden, men pengene vil da ikke bli brukt t i l ·å ake inntekte·n e f'or bonde11e,
eller til å redusere prisene f'or husmora. De vil bli brukt t i l struktur"
rasjonalisering, d.v.s. da- ·vil bli brukt til å ·f'orf'ølge jordbrukspolitiske
mål som stort sett går ut på å få sl·ått sammen ·og lagt ned bruk. Det er
med andre ord ingP-n · ting som t:·der på at det no·rskø jordbruk i og :for seg
blir billigere å drive i Fellesmarkedet, bare <lot at pengene vil bli
brukt direkte t i l nedlegging av bygdesamfunnet, på den måten at dPt blir
mange færre jobber i jordbruket, - mange :fa:irre 11 steder å være" for nordmenn.
Det :finnes ingen ting som tyder på nt Fellesmarkedet vil gi oss billigere
jordbruksvarer. Man kan når som holst sitere verdensmarkedets priser, og
f'inne ut at smoret kastor så og- så mye mindre på verdensmarkedet. Men en
skal da være klar over at verdensmarkedets priser i dag er bestemt av ~t
alle land ·har· -store overskuddskvanta som de g-jorne vil dumpe. Vanligvis
er slike priser langt lavore enn produksjonskostnadene, på samme måten
· som de prisene som reisebyråene tar f'or de siste plassene f'or · å f'å f'yl t
opp fellesreiser, priser som ofte ligger ln.ngt un<lor de gjennomsnittlige
Jr;isthadene v0d billottono. 11 Konsumentvonnli g e" r~ghostykker som på grunnlag· av slike dumpingpriser viser h.vor mye konsumentene m~'A betale 1'or ·å
holde liv i et "ulonnsomt jordbruk", er altså grovt usaklige.
Som vi vet er det andre · ~o~hold med bygdefolks lavevilk&r· som har langt
større interasse når det gjelder arbeiderklassens interesse : i Fellesmarkedssaken, og det er arbeidsmarkedskonsekvensene av at grunnlaget f'or
bygdesamfunnets okonomi går i stykker. Jeg skcl bruke noen enkl_e eksempler
for å vise at det ikke bare er bygdefolk som har int~resse av ~t mulig- ·
hetene f'or jordbruk, fiske, andre bygdenæringer og nllo mulige f'ormer · f'or
yrkeskombinasjon lar seg vedlikehold(.~.
·

De :fleste av oss vet at om en småbruker ikko er i stand _t i l n tjene nok
heimbygda t i l i'i widerholde f'aruilien, su vil han i mange tilfeller molde
s·og på det urbane arbeidsmarked. Han vi'l stille seg i jobbko, og kanskje
også i boligko i byen. O:fte er dot i~ke særlig imponerende belop han ~yns
at han treng~r for at det skal lonne seg bedre ~ fo~tsette å leve oe · · ·
arbeide i heimbygda, i :forhold t i l rl.et han må tjene om han· skal bo og
arbeide i byen. En små bruker som tjener 10 000 kron.;;r, han syn<!s han taper
økonomisk, om han må reise t i l byen . for å f å s eg en jobb ,t i l kr. 25.000.-,
flytte inn i et nytt hus, og betale 400-500 kro.ner i måneden pluss inn..:.
skudd. · Med andre ord, ·om en er i st.and t i l A ·opp'rettholde medlemskap i .
lcikalsamf'unnøt·, · s n_ oppgir en ikke dette f'or en jo0b av · den sor'ten som
ufaglærte f'oik, som sniåbrukoro vanli'gvis er, fulctis·.k . kn.n Tå på det urbane
arbeidsmarkedet. _:· I Sverige viser det seg at samfunnet må bru.k 0 belop på
omkring 200 000 f'or å f'å f'olk til fl :flytte, men dessuten må en :fors:t; _' tn
f'ra dem alle rnuligheter t i l _ti tjene såpass som 10 000 kronen~ i åre _t .
i

Det · er ikke vanskelig å se hva dette betl{r arboi<lsma.rkodsmessig. Alle :fo.r står at den lonnc. C!g de arbeidsvilk:\r so_m arbeidern~ er i stnnd t i l å f'~
ut av indu~trien, er avhengig- av forholdet mellom tilbud og ettersporsel
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p& arbeidskrn:ft. Næringsl.i.vots f'olk protesterer o f'te p d dette. De sier
at det er .industri.ans inntjeningsevne som bes t emrne1· hvor store lonninger ·
de har rå~ til å betnle. Meri alle som har solgt sin arbeidskraft, vet
godt at .orq det or knapt med urbeidsf'ol!c, . er det klart at en står. sterkt
når det s~al forhandles. Hvis det er overskudd på folk som vil ha jobber,
hvis det står ti munn utenf'or som vil ha jobben for hver so11: slutter, så
er det jo arbeidskjoperne som bestemmer prisene og vilkårene f'cr ovrig.
Hvis derimot industrien må f!:i til f'olk f'or å få dem, så står han sterkt,
han som sk,a l selge sin arbeidskraft.
Det er i denne sammenheng arbeiderklassen må vurdere både jordbrukspolitikken, fiskeripolitikken og andro politiske forhold som bestemmer bygdefolks muligheter til å fortsatte å leve i sine lokalsamfunn. Jeg vil faktisk sette fram d~n påst~nd at det i svært hoy grad er mulighetene til
å vedlikeholde arbeidsplassen utenfor sentrene, som bestemmer kvaliteten
på arbeidsplasser og livsvilkår forovrig i byene og industrisentrene. Her
synes jeg at Kiruna er det beste eksemplet. For 15-20 år siden hadde
(ifølge oppgaver~ svenske aviser) gruvearbeiderne i Kiruna et lonnsnivå
som lå på 157% i f'orhold ti 1 det vanlige lc.:mnsni vå i svensk industri. Det
var hardt arbeid under vanskelige forhold. For å :få :folk til å gjore slikt
arbeid, måtte altså LKAB tilby såpass lonn. Hva var det som lå bak den
utviklinga som :forte til at i desember 1969 var lonnsnivå.et i Kiruna gått
ned til 110? Det var bare nodvendig n by folk sow skulle gjore dette
tunge og helse:farlige arbeidet 110 kroner i :forhold til det vanlige lonnsnivået i svensk industri på 100. Dette representerer en enorm tilbakegang
i f'orhold til situasjonen omkring 1950. Og i tillegg må vi huske på at
sjolve arbeidsvilk&.rene i gruva var blitt raye hardere og slet mer p å f'olk.
Bak denne undertrykkelsen ligger en utvikling som har fert med seg at
nl terna ti vene i indre Norrbotn til det å jobbe for LK.t'.~B, er blitt systema tisk eliminert. For 20 år siden gikk det an n leve i indre Narrland uten
å være sysselsatt av storkapitalen. Svært onnge nadde noen dyr og jobbet
i skogen halve Aret. De hadde ingen imponerende lovestandard, men i alle
tilfelle hc.dde de dette alternativet til &. jobbe for LKAB. Men selv disse
fnttigslige mulighetene er systematisk utradert i lopet av en 10-15 års
periode. Jordbruket er nedlagt, ofte f'ordi 1;10lkeru tene er nedlagt. Skogen
er kontrollert nv staten og storkapitalen, og b y g defolk kunne ikke lenger
regne med å få arbeid der. Skogen utnyttes n t forst og f'romst av traktorer
og spesialiserte, mobile gjenger. Lokalb e :folkning0n har i det hele tntt
liten kontroll over det som foregår med deres livsvilkår. Mulighetene for
fl eksistere utenom Kiruna i Norrbotten, ble al ts .i'-:. syste,~atisk ødelagt.
Dette betydde ganske enkelt at bedriften kunne presse mer ut av folk, og
lønnsnivået for dette ekstremt slitsorrm1e, o g vel ogs å ofte utrivelige
arbeidet, la seg mer og mer p,1 nivå mod det gjennomsnittlige nivå i Sverige. Med andre ord; Som en f'olge av at don svenske arbeiderbev<=•gelsen helt
enkelt hadde droppet sitt ansvar f'or vedlikehoJ.d av lokalsamfunn i Norrbotten, var det mulig å prosse stadig mer ut av folk for stadig relativt
mindre betaling. Det er denne utviklingen som :forte fram til situasjonen
i deser.iber 1969, da undertrykkelsen slo ut i ulovlig streik.
Jeg vil ikke nole med å si at fagbevegelsen i slike sammenhenger spiller
en tvetydig rolle. Men dette er ikke noe c.ngr e_i} p å fagbevegelsen i og
for seg. Fagbevegelsen er organisert for å f' f.-. opp lenninger og bedre .
arbeidsvilk~r innenfor avgrensete brunsjer, og dette er naturli~-vis bra
for de som jobber der. Men om dette skjer i et politisk vakuum, har dette
arbeidet, sett i et arbeiderklasse-pers?ektiv, · lett ~or _å undergraves.
Om ikke det skjer en opptrapping over en bred :front nar det gjelder
arbeiderklassens vilkår, går resultatet litt tapt. Med andre o.rd - om
fagbevegelsen klarer å f~ opp lonningQne i f.eks. jernindustrien, mens
det samtidig skjer on odeleggelse av f'olks r..;ulighet til å eksistere utenf'or denne industrien, er dat lott å forst €, at :forbedring-€)ne l<::an undorgravos i og med at det dn blir stcrre konkurrans e 0111 jobbene i danne
"heldige"industrien, noe som igjen kan bety et press p å lonnsniv å.e t også
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_har. Fagbevege.l.s.ens virks-omhe-t med å f'å opp 1ønningen.a-og f'orbedre vilkårene f'or de enkelte f'ng, må drives 11;?..rullolt ·-:nod et nlminnelig bredt
arbeid for å utvikle muligheter for nrbeid~folk utenfor dette ~aget ,
også for småbrukere og andre sjolsysselsatta bygdefolk.
·,

Alle veit : at den amerikanskP. arbeiderklassen står svakt. Likevel har
det vært LO-folk fra Norge og snakket med fagforeningsfoll:: i J\merika,
og de kommer · tilbc1.ke o~ forteller at amerikanerne har en sterk fagbe•
vegelse, eller i ·alle fall sterke f'agf'orbund. Hvor<.lan kan en ha en sterk
fagbevegelse samtidig som en har en svak arbeiderklasse? Jo, om du er
stålarbeider - står på et st ålverk og tjener 6$ .i •tir:1en; og du mister
denne j,obben, ja, da detter du ned til f.eks. 1,50$ i service-industrien.
Dette betyr ~t da detter ned fra ~iddelklassen til "lumpen-proletariatet"
som Marx kaller det. Du går fra en enebolig i forstedene til slummen.
D~tte betyr nåturligvis at folk er kolossalt avhengig av nt fagbeveg~
elsen klarer å " beskytte'' jobbene deres, soo de-t ·heter, Dette har ikke
p1 langt nær vært så nodvendig i Norge. Her har det stort sett til det
aiste vært slik at om en fikk sparkeri på. f.eks. Jernverket, kunne .en
over gata og ta arbeid på et bilverksted og tjene . omtrent det samme.
Eller, for den saks skyld, en kunne reise heim til Korgen og skaff'e seg
en tilsvarende levostandard basert på småbruk, ~0riod0vis anleggsarbeid,
og kanskje også båtbygging. Med andre ord: I Norge har vi hatt scå
lonns:forskjeller og vedlikeholdte r.mlighC;:ter :for sjolsysselsetting, og
dermed, etter min oppfatning, en sterk arbeiderklasse. Vi har hatt basis
!2!:_ solidn.ritet f'ordi vi har hRtt små lonnsforskjeller mellom de f'orskjellic-e kategoriene av arbeidsf'olk. En sterk arbeiderklasse kan en
bara få dersom en er i stand til å holde og hev0 nivået på alle fronter,
altså beholde mulighetene for at arbeiderkla~ skal kunne vedlikeholde og utbygge sin maktposisjon. Dette bcty-r , når det gjelder den aktuelle norske situasjon, at en må beholde og utvikle mulighetene f'or at
folk skal kunne leve også utenfor de industribransjene som synes å gå
sterkest inn for norsk medlemskap i Fellosn:arkedet.

gn

Det at lokalsamfunnet går i opplosning, kalles av LO-okonomene og andre
sosialder:10kra tiske idcolog0r for mobilitet, oe; det må vi ha., fordi mobil
arbeidskraft gjordet lettere å tilpassa og "styre" okonomicn . Men husk
at mobilitet betyr ut folk skal kunne flyttes hit og dit otter som cet
passer okonomene og storindustrien. Det betyr aldri at bedriftene, nt
produksjonsutstyret sknl kunne flyttes p& måter som gjør det lettere A
vedlikeholde loknlsamf·unnet og dermed arbeiderklassens makt. Storre
mobilitet, i sosialdemokratisk språJcbruk, betyr ganske enkelt en svakere
arbeiderbevegelse. Det at man kan ska.lte og valte med arbeidskraften,
slik at man f.eks. kan forhindre lcnnsglidning i et område, at · r:ian lett
kan overfore folk dit, det gjordet lettere å · planlegge ut fra sosialdemokratiske mA1setninger , men det har sou nodvendig konsckven~ at samtidig som planleg·gerne blir sterkere, blir arbeiderklassen svakere. ·
Hvorfor g&r toppledelsen i LO inn f'or en . politikk som ·er nodt til · å f'nre
til en svakere arbeiderklasse? Det· er ikke til å komme forbi at arbeidore
som står svakt på arboidsmarkede t , har mer trul-=.- for sterke f'agforeninger
onn arbeidere har i en sittiasjon dor en kan valga fritt mellom å ta
arbeid i forskjellige fag og i forskjellige bedrifter. For l · si det på
en annen måte: Om arbeiderklassen er sterk på grunn av arbcidsmurkedet,
blir det minrlra ' etterspbrsel etter LO's tjenester, enn om vi har et
arbeidsmurked av bri ti sk eller amerikansk type . :)e tte viser hvor vanskelig og tvetydig politikk er: På den ene siden er det kla~t at fagbevegelsen har spilt en svært viktig rolle i arbeiderklussens kamp for bedre
vilkår. P å den annen side er det jo litt betenkelig at fngbevegelson som
organisasjon er avhengig av at arbeiderkl a ssens ::iotstandere or sterke.
(gn kan med andre ord ikke vente at fagbevegelsen skal delta særlig
aktivt i kampen for ~ " avskaffe kapit a lismen").
Men stort sett er det vel ineen tvil om ,-1.t fagbevegelsen til n ii har
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- 6 fungert progresaivt i .__Norge,, men dens utf'olde.lse har f'oregf-::.tt innenf'or ,,-:.-_en pol i ti~k ramme, som ··-de;Q. ikke har villet ta ansvar for å være med &
vedlikeholda. Denne ramrnen-~ et-··bl.a • . .bestemt av at mulighetene for sjolsysselsetting har vært forholdsvis gode i Norge, altså noe som innebærer
at bygdefolk og andre sjølsysselsatte har vært i stand til i beskytte
sine livs.vilkår. EEC-saken viser klart at LO-ledelsen ikke be t enker seg
på å sette disse forutsetningene for arbeiderklassens makt på spill.
Fremmedarbeiderproblemet har klar sammenheng med lokalsamf'unnets vedlikehold og utviklingen på arbeidsmarkedet. Vi har sett hva det betyr
for arbeiderklassens Gtrategiske posisjon or.i lokalsamfunnet går i oppløsning, slik at folk må reise til sentran~ f'or & skaffe seg jobber.
Men det or .klart at om arbeidskjoperne får andre lettvinte måter å skaffe
sag arbeidskraft p i , så svekker også s!.2.! arbeiderklassen. Et altarnativ
til -å innføre nordlondinger til industrien i Sor-Norge, er å importere
folk fra andre underutviklede områder, . særlig i Sor-Europa. Diskusjonen
om fremmedarbe:i.J.€:rne har delvis vært ført på svært så ureelle premisser.
Vi som har pekt på arbeidsmarkedskonsekvensene av slik impor:t får svært
-lett etiketten" rasister". Etter min oppfatning ville :fremmedurbeiderimport være helt i orden, om det var arbeidorklussan som kontrollerte
forholdet mellom tilbud og ettersporsel på arbeidsmarkedet. Det er det
ikke, og derfor er arbeiderklassen nødt til å beskytte seg m o t ~
tiltak som svekker arbeidernes strategiske posisjon. Det er demagogisk
n gjore dette til et sporsmål om internasjonal solidaritet. Det svekker·
jo ikke kapitalistene, altså arbeiderklassens n:otparter, at de får anledning til å flytte folk hit og dit over Europa-kartet.
At fremmedarbeidere er et velegnet middel til å svekke arbeiderklassens
strategiske posisjon, kan det vel ikke være tvil om. Og i begrunnelsen
for Fellesmarkedet er nettopp dette 11 å fjerne skrankene :for mobilitot
av arbeidskro.ft" mellom de enkelte omr:ftder i Europa, nettopp ett av
punktene. Om vi går inn i Fellesmarkodet minsker vi mulighetene f'or at
de som rammes av fremmedarbeiderimport, skal kunne forhindre dette. Romatraktaten gir altså arbeidskjopern~ fordeler i f'orm av endrede regler f'or
kampen om produksjonsresultatet.
I Sverige har fremmedarbeiderimport lenee vært anvendt som ledd i arbeiismarkedspolitikken. Hva slags betydning dette har hatt, kan vi f'å
groie på ved å saGnnenligne et svensk og et norsk skipsverft. Både Kockums
Verft i Malmø og BMV i Bergen har hatt proble:ner med å sikre seg stabil
arbeidskraft;. Men do har valgt svært forskjellige strategier for å oppnå
en mer stabil situasjon. Kockum gjorde det pn. den m&.ten at etter hvert
som Malmo-f'olk forsvant fra arbeidsplassen, eller unnlot åta arbeid
der, så ble det fylt på med stadigstorre prosent av importerte folk.
Arbeidet blo drevet med mindre og mindre deltngelse av den stedlige
industribefolkning, og med et stadig starre innslag av fremmedarbeidere.
Det er klart at dette reflekterer de-t forhold at attraktiviteten ved
jobbene hos Kockum stadig gikk ned. ~ette .kommer godt · fram i en bok om
Kockum, som er gitt ut av Prisma i Sverige. D~t er lett · 1 se at om ikke
Kockum hadde hatt den muligheten til å f'ylle p~. r.:1ed fremmedarbeidere, så
måtte de hø. tilpasset seg til det lokale arbeids?:mrkedet: For å f'å folk,
ville bedriftene ha vært nodt til å forbedre lonningena eller trivselen
på a.rbeidsplassan,slik nt bedriften fortsett skulle kunne konkurrere
med andre sysselsettingsmuligheter i. Malmø. Det var denne situasjonen
DMV i Bergen sto overfor. BMV har ikke hatt Kockmns muligheter til å lose
sitt aroeidskraftsproblem ved import, noe de vil få om vi blir med i EEC,
Dette er ikke no~ argument for II Klassesamurbeidstanken", men det er vel
ingen tvil .om åt fastlønnssystemet, produktivitetsavtalene og de ovrige
nye ordninger ·på BMV i Bergen har vært til fordel for de so@ or ansatt
der. I alle fall har BMV vært i stand til å konkurrere med cvrige arbeidskjøpere i Bergen om arbeidskraft på denne måten, og det må vel reflektere
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- 7 det f'orhold at BM'/ har vært nadt til :3. oke trivselen og forbedre ogs&
andre forhold p~ arbeidsplassen :for & sikro se [.~ a:r:.b eidskraft. Norsk" rnedlemskap i F'ellcsr.:arkedet vil bety at og·s & nors!w bed.rifter f å r anledning
til å lose sine problemer pn don f'or bedriftsledelsen mest lettvinte
måten, slik det gjores både i Fellcs,~arkedet og i Sverige,
Hva slags loknlsard'unnsmessige konsekvenser har s å dette? Jo, dersom vi
er i stand til å vedlikeholde og forsterke mc::.ngelon på arbeidskraft i de
ekspansive ! sentra i Norge, motiveres industrien i stadig sterkere grad
til å legge produksjonsenhetene til steder i Norge dor det finnes arbeids
kraft, men dt'trli g 1:1ed arbeidsplasser. Frer:1qedarbeidorimport til ekspart•
sive sentra i Norge vil hindre at industrien motiveres til d sake ut,
og f'orsterko problemene ved å vedlikeholde lolrn.lsamf'unnet •
Dessuten er det ikke vanskelig 8. f'orstå. at f'rer::unedarbeiderim;_:)Ort vedlikeholder og i'orsterkor lågtlOnnsproble1:1et. Et godt eksempol er her
restaurantbransjen. Dersom restaurantnæringen har muligheter for å løse
sine arbeidskraftsproblomer med import, bortfaller nodvendigheten av å
øke attraktiviteten ved jobbene i næringen, og lågtlonnsgrUppene vedlikeholdes. Samtidig som det er full enighet o,u at det er viktig å eliminere lågtlonnsprobler:1et, ser det ut for e.t b å do planleggerne og LO
går inn for en arbeidsmarkedspolitikk, som vi nødvendigvis får gjennom
medlemskap i EEC, som i hoy grad må f'oro til at vi vedlikeholder lngtlonnsproblernene og sannsynliB~is ogs å skaffer oss nye. Det er heller
ikke vanskelig Ase nt dette sporsmålet har betyili1ihg for de eldre
arbeidstukeres problemer med å skaffe sog jobbor. Doter holt ~lart at
dersom arbeidskjoperne har vanskelig :for t skaf':fe arbeidskraft, er de
sterkere motivert til å ansette eldre, enn om d0 kan skaffe seg ung 1
frisk, effektiv aroeidskraft uten:fr~, enten disso tas fra Lofoten eller
de tas fra Italia eller Jugoslavia.
Den norske arbeiderklassen, på s::i.mme mnton som urbeiderklassen i Italia
og Jugoslavia, har all interesse av at arbeidskjoperno og teknokratiet
nektes dari mulighet 6 bruke of'f'entlige midler til å flytte folk fra det
ene landet til det andre i Europa. Jugosl2.visko smnf'wmsf'orskere 1:1ener
:f.eks. at dreneringen av ungdom ut av 01::r[\der i Jugoslavia i lwy grad
har medvirket til nt det ikke har vært n:,dvendig for myndighetene å lage
utviklingsplnnor og sette i gang prosjektor i disse omrnder. Det er med
andre ord ikke buro norske loknlsamf'unn denne 1,insse:flyttingn av f'olk
går ut over. Don g~r i hoy grad ogs å ut over r.~ulighetene for at de regionale problemene i Ser-Europa skal kunne loses.
Fra andre land vet vi ogs å at ~olks holdninger til utlendinger, til folk
med f'remme'.d sprfil<: og kuitur har lett :for ~ utvikle seg pn en veldig
uheldig måte n&.r f'rem1node.rbeidere brukes til {\ svekko arbeidernes posisjon på arbeidsmarkedet.
Jeg har forsakt & trekke f'rnm noen mulige konsekvenser :for nrbeiderklassen av n.t Norge eventuelt går inn i EEC. Det som er lettest å innse,
er at svært mange norske lokalsamfunn blir enn(: vanskeligere å vedlikeholde otter at Norge er blitt medl.orv,- spesielt f'ordi mulighetene for ·
primærnæringene, den spredte småindustrien og yrkeskombinasjonene blir
vanskelig :'i opprettholde. Dette, saw.I;-;. en :.1ed da frie kapi talbevegulser,
vil ha drastiske konsekvenser f'or arbeidsmcrkedet. Pil den måten vil ogs å
de som lever av d selge sin arbeidskraft, ra~nos• I den utstrekning
norsk medlemskap i Fellesmarkedet også vil cke arbeidskjoperne.s,· r.itilig"."_
heter for o. mo.nipulere arbeidsmarkedet ved hjelp av fremmed arbø:fclskraft,
er også det i hcy grad et argument for a.t arbeiderbevegelsen må avvise
planene on-, ~ f'cre vårt land inn i de europeiske !co.pitalistenes og teknokratenes fellesskap.

