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Kjære kamerat! 

Du sitter nå med et omfattende skoleringsmateriale i 
hendene. Materialet består av likt og ulikt: Marxismens 
klassikere, borgerlige analyser og politikk, innledninger 
og tidligere publisert materiale. 

Vi har i denne omga~ge~ konsentrert oss om sosialisme, 
krisa,forsvar og fred,kvinnepolitikk og kampen mot rasismen. 
Pål Steigans artikkel representerer selvsagt et AKP(m-1)
standpunkt - og går ut over RVs program, men vi mener at 
det er riktig å presentere standpunktene for RV'erne også. 
Vi har også trykkt opp forslaget til Manifest. 

Dette materialet gir ikke svar på alle spørsmål,men er 
først og fremst ment som"mat til tanken". Vi har trykkt et 
opplag på 3OO.Dette er sjølsagt ikke nok til å skolere opp 
hele RV-apparatet. Årsaken til at opplegget er begrensa 
såpass er dels at det er dyrt, og dels at det er så omfattende 
at det ikke egner seg som ''masseskolering". Dette er et tilbud 
til listetoppene og valgkamplederne - de som skal gå i spissen 
i valgkampen og lede arbeidet med å skolere opp valgkampakti
vistene. Vi har sendt ut et eksemplar i oppkrav til alle 
listene,til valgkampledelsen i fylkene og AKP(m-1) i alle 
fylkene. 

Sjøl om dette materialet virker uoverkommelig, så mener vi 
at dere vil tjene mye på å studere det grunndig. Om det ikke 
løser alle problemene, så vil det stille mange nye problem
stillinger, som det er viktig å jobbe med. 

Ut over det materialet 1 som er i dette heftet , er det meninga 
å lage endel andre - stensiler/debattopplegg,som kan bestilles 
fra oss.Dette gjelder bl.a. internasjonal politikk,mediapolitikk 
og grundigere materiale om rasismen. I tillegg har vi endel 
materiale fra før, f.eks. boligheftet fra Oslo AKP(m-1) og 
et nyutgitt debatthefte fra Faglig Utvalg i AKP(m-1) om 
lønn og konkurranseevne. Dette materialet vil vi annonsere 
i Klassekampen.I tillegg vil vil forsøke å lage litteratur-liste. 

Arbeidsutvalget har bestemt at det i perioden mellom 
17.mai og St.Hans skal lages 4 flaka 4 sider i Klassekampen. 
Dette vil være vårt "masseskoleringsmateriale. Det betyr at 
de kommer ut med 1-2 ukers mellomrom. Dette skoleringsmaterialet 
vil være klarere.mer popularisert og i programmatisk form. 
Dette er en enkel og billig måte å gjøre det på, og vi når 
ut til mange folk. Vi kommer til å presentere en mer eksakt 
plan etter 1 .mai. Da vil vi også presentere nærmere planer om 
sentrale eller regionale kurs. 

Vi mener at fylkene sjøl må ta hovedansvaret for skoleringa. 
Vår oppgave blir å skaffe fram materiale,være rådgivere og 
stille på møter. 

Vi ønsker dere lykke til i studiearbeidet - og ber dere 
ha oss unnskyldt for de mange trykkfeil. 

Kameratslig hilsen 

Arbeidsutvalget i RV 

OSLO 18.3.83 
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Kapitalismen skaper krise og nød 

■ ■ 

S0S181S 
I dag er det nesten 70 000 reg istrerte arbeidsløse i Norge. Dette er nesten fordobling på bare ett år .. 

I de vestlige industrialiserte landa er nå de arbeidsløses hær på 32 millioner mennesker - åtte 
ganger Norges befolkning ! De har ingen mulighet til å få seg arbeid. De er uten mulighet til å produse
re ting som kunne løse de enorme problemene de enkelte landa og hele verdenssamfunnet står over
for . 

,·1r~11~ star ma~ k 11 1er u ti ru k: _ fa . 
,,r ~kE: r star tomme el ler blir re
. ,-, 1 Reallo ,ina t v111ges ned, og 
, fie11 tl 19'; ~0s1ui ,, CJOde r ku t te s 
Jt 81 lr; r ~k j[.tr1::s st rc1 m t ned . Kø 

··· ,, pn artH, ,<b 0CJ sos ,a lkonto 
., ·n,: rn,nne , n 1er OSJ m er om 
;,ul½ke k1 ottkoer . 

Rop1-:11t:~ o rn a ! s trei keretten 
·· -.i bc,grt!nses okt< på. Reak 
:oionære st emmer angriper 
s,ukelonnsord1,,ng og fo rhan d
• ,;ys,ett . A n<,J , epene på de de
--, okrat1ske og faglige rett ighe
,, ., ·,e g,r oss v,,, ;,el urn at Norge 
-. • ,, , , t:n oel av eiet k dp1t alis t iske 
,, vs I em et er pa v e, u t I ei svær 
• .. Jf11funn ~m ess 1g k11 se . 

Den norske kap it dli stkla s
,,1~n . reg jeringa, LO - og DNA -

ledelse n , Norsk A rbeidsgiver
foreni ng ; alle står de uten evne 
og v il je til å fo rklare det som 
sk jer nå. M en forsøka på for 
kl ar ing st år i kø : For mye lønn , 
in fl as1on, st ru kturkrise, data· 
tekno logien , konkurra nse
evne n osv. M en ingenting av 
dett e forkl are r kr isa, i beste fall 
beskrives bare noe n sider ved 
krisa . 

Ingen av disse lederne stiller 
spørsmå l ved kapitali smen som 
økonomisk og po litisk sy stem . 
Og det er jo hel t naturlig : Kåre 
Will och , Gro Harlem Brundt · 
land og de andre er jo sjøl de 
fr em ste representantene for 
dett e sys teme t. 

Derfor får arbeidsfolk skylda 

for kri sa, og skal betale g ildet . 

Willoch fremst i talekoret 
Akkurat nå stå r Kåre Willoch 
fremst i dette talekoret - poli 
tikeren som ikke kunne se seg 
råd til å være politiker uten 
90 000 kron er fra Industri
forbundet og Rederforbundet 
oppå stortingslønna . Her har vi 
virkelig fått demonstrert hvem 
som hører hjemme i samme 
båt . 

Vår diagnose: 
Kapitalisme! 
Det enorme produksjonsap
paratet som er skapt under 
kapitalismen er et stort fram
skritt for menneskeheten, Men 

den private eiendomsretten og 
jakt a på mest mulig profitt er et 
effektivt hinder mot at pro
duksjonen styres etter men
neskehetens behov. 

I stedet rammeS' verden av 
fattigdom og krise . Den kapita
listiske krisa har sitt utspring i 
et skrikende misforhold: Sam
tidig med at alle samfunnsmed
lemmene og produksjons
enhetene er avhengig av hver
andre, sitter det en liten , men , 
mektig gjeng utsugere som eier · 
produksjonsutstyret og be
stemmer over fruktene av ar
beiderklassens innsats . De har 
ett eneste mål: A få igjen mest 
mulig profitt på det de satser . 

Derfor anstrenger de seg he
le tida for å holde lønningene 
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nc: de, og , stad ig sto rre wao. 
hyt te u t nH•11cw skel ig arbeids · 
kr ,ift med rn.1 skme r . Dette fø . 
11 -r 111 .1t d1 ·t k1opek r.ifti ge m ar
h " c1,: 1 ·. v11k ,! r . "\I at bedr i fter 
so 1'l ,1-.h <: m ak ter a folge m ed i 
derr tekn olo giske ut v iklinga 
,la s konku rs eller blir slukt av 
I,, st ore monopolene Disse 

" 1,s fu rhold ci og motsetningene 
fo rP r til kr ise og da er det ar 
tJt~ rl sfolk son1 n1 å sv 1. 

Profi t te n styrer produksjo 
r ,en c q aV\JJ 0r om fo lk skal ha 
,,,-1,.-:1 (1 ell er ik ke . Når profitten 
1k k ,1 ,·r t,ov 11/Jk, domm es hele 
:,, ~ ; 1h. tr nf 11111 1 

til tLi 1 !,·1 1 
:,u rn Tyssedal 

Vårt svar: St yrt kapitalis
men ··· hygg sosialismen! 
f-< ' . i, .. ,· :1 ·,_ i,:r1 r,pp~krif t for ;i 

" ' ,: ... '.r, ,,;1lw: nq re t t ferdigh et 
1 

/ 1i , . 1 ~ ,q l! t,'il1',/1H~ !lS rdnl n le r . 

i Jr f·I , ~ : r , (J [ j ( )~k r1f t finnes 
1. f· '.' l\.1/1 1 /,//t•f/S f ;q t ! ll 111 0S 

1 . • ! _! , t·r ,i~~:, ! :' ~;~ i1 nL .1r11et ut 1 

f 1vk ?t: i ,:1 ~1!:;,t~ ,.__, 9 noen 
_; , 11 ,. F:r r.r, ~3 f o r h jula sniått 

•;i 1 "f,, 11 icJ/ ·' l :e~Jynner å svi -
11'J1:r· r ! .i! l ":, t · ~\i(Hiv e l ler S0 + 

·. "1 , i,11 · ,, , i,, , ,.: , f. ~-•,se poli11kk lo 
,.,,··" ' '' ·· k,;f •: t ,; i .'.> t1sk krise . Om 

: t:l t·r \/ ./ ! 1,) 1 t- t:l l c: r H a rl e m 

I krisetider: 

Brundt land som sitter på regje
ringstaburettene, så er det like
fullt arbeidsfolk som må lide . 
DPt som ilvgjor i hvor stor grad 
kapitdlen og borgerskapet lyk 
kes i å velte krisa over på ar
be idsfolks skuldre , er nettopp 
arbeids fol ks evne til å stå sam
men og forsvare sine inter
esser. Det er kort sagt et spørs
mål om klassekamp. 

Arbeidsfolks kamp for å for
svare si ne inte resser her og nå 
blir derfor en svært viktig 
kamp. Men sjo l de minste for
bedringene som oppnås under 
k;ipita lismen. er ikke varig e . Så 
li, nue kapitJ li smen eksisterer 
som sys tem , vi l det ikke være 
mu lig å skape varige forbed 
rlllyer el ler trygghet. 

Den eneste vi rkel ige løsning
en er derfor å kje mpe for et nytt 
sJrnfunn, sosii.l l1smen, et sam
fwrn hvor fo lk s behov og ikke 
kapitalens prof itt .styrer pro
rluk sj one 11 
• Sosialisme be ty r at arbeids
folk har makta i staten og at 
u tbyttinga t ar slutt. Den priva
t,➔ eiendom sretten til de vik
ti µs te produksJonsm id lene v il 
hl, opp hevet. Prod uksjonen vil 
kunn e planleqqes for de behov 

rr 

folket har, og ressursene vil 
kunne utnyttes på en plan
messig og økonomisk måte . 
♦ Opp mot kapitalismens 
umyndiggjøring av arbeidsfolk, 
stille r sosialismen solidaritet og 
akti v deltaking i kampen for et 
bedre samfunn. 
♦ Vi ønsker oss ikke et sam
funn som i Sovjet og Øst-Euro
pa - der et lite, privilegert sjikt 
av nye herskere undertrykker 
og utbyt ter arbeiderklassen, og 
nekter folk de mest grunnleg
gende demokratiske rettighete
ne. A sette likhet~tegn mellom 
Sovjet av i dag og sosialismen, 
er en blodig hån mot sosialis
men. 

♦ Vi få r ingen sosialisme i Nor
ge ved hjelp av stemmesed
delen. Stemmer flertallet i fol
ket for sosialismen ved valg, så 
kommer herskerne ti l å av
skaffe Stortinget og under
trykke flertallet med vold . Der
for mener vi at sosialismen ba
re kan inn føres ved en sosialis
tisk re volusjon der arbeidsfolk 
tar makta i staten. I dag lever vi 
under relativt rolige forhold . 
Men når vi tenker over at makt
haverne satte inn en politihær 
på 600 for å tvinge gjennom 
utbygginga av Alta-Kauto
ke inovassdraget , er det da 

noen grunn ti å tro at hersker
klassen vil sit e med hendene i 
fanget om fl rtallet i folket vil 
ta fra dem eie dommene, privi
legiene og m kta? 
♦ RV er ikke - som de andre 
partiene i No ge :__ organisert 
for å vinne parlamentarisk 
makt innafo kapitalismens 
rammer. Vi ør sker å tjene fol
ket ved å være talskvinner og 
talsmenn for kampen her og 
nå, ved å a 

1
sløre borgerska

pets statsappf rat og det parla
mentariske sy ternet både sen
tralt og lokalt og å vise veien 
fram til sosia ismen. Så langt 
vår deltakelse i valg og i parla
mentariske f rsamlinger k an 
støtte opp under disse måla, vil 
vi kjempe for tørst mulig opp

slutnin~ om RI i valg . 

Stem mn uredde 
talskvinner pg talsmenn! 
• Rød Valgal ,:ianse er en alli
anse av part et AKP(m-1) og 
uavhengige sosial ister. Erfa
ringene så la1gt med våre 25 
innvalgte representanter gjør at 
vi ikke føler et som sjølskryt 
når vi sier: En temme til RV er 
en stemme til en uredd og ukor
rupt talskvinnJ og talsmann for 
arbeidsfolks k ~av og interesser. 

V ær ansvarlig - kj mp 
for interessene dine! 

l( am pe n 0111 hvem som skal bære byrdene av 
kr isa er l<lassekamp: l<apita listklassen mot 
arbeiderklassen . De seirene som arbeiderklassen 
og det arbeidende folket vinner under kapitalis
m en v il alltid bli undergravd, og angrepene vil 
kom me igjen og igjen. Dette setter ei klar be
grensning for hva arbeidsfolk kan oppnå under 
kapitalismen. 
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M en 0111 v, ~l" d1; m lill efingeren, 
sa sluker de, l1t, le krorpen . Det 
l ,(llge rsJ.."pi:t 011 sker m est ilV 
,i lt er <!11 "' lie,d,i rkla ssc m ed 
t·, usm a11 ns ,i11 d . Det de fr y kt er 
mest e, e n s,11 n ll't O( i kampv ill i9 
.11 1,,, ,,t ,, , 1,.1"ss1! 111e cl \.]o de al 
:,.,, 1'-' IJl ,111t S11ld iHJIH1t! I . f iskere, 
•1•11•t l1!k t11elt,-i '"I ,11Hl1 , .. 

IH, • , " "" l.111<1 11-11 ;11l,, •1 <1 n1 
I l. 1:, •,1 •11 V lllll ltil 1\111 ' p ,l ,·1 1p :; 1: q 

1•ll , ·1 v 1· .1• 1111, tl,•1 ,1:. p,11 N /ir l;u , 

1• 11 ·,, dlH!l :,11 c1J.. h. ,!1 urn 11a11 s 
.-,>1l t<Jil r.t. ~.\ m ener de alt so m 
!rue r profittene deres. Når tu
, .. nv1s ·av arbeidsplasser ra se 
:r: s og real lonna senkes , da er 
d,, t "beklagel ig», men nød 
... 1,ncJig og fo r ovrig i skjønne ste 
urcfen . A rbeiderklassen og fo lk 
fle st knn ,kke ove rl ate in teres
•,ene s1nE:: , hendene på den ty 
pe n ledere . Ar beid sf olk må sjøl 
ta ansvaret for in teressene sine 
og kjem pe for dem . Noen an 
ne n oppskrift fir111es ikke . 

RV vil pr ,o rtt ere kampen m o t 
,.risa på disse ornråde ne : 

Kamp mot arbeids
losheten -
nei til lønnsnedslag! 
• '!, J..1 e.•ve r ri!:1 til arbeid - nei 

1 ·I p,"rrn ,t !f •, " "" i"r oq orpsige l-
· - t ·r 

• V, 1-.r,• v ,,r li t 1111e 1s drb eids 
1'..1q rn"d l 1;I: lnr Hi~I--.Pn1p e n s~1-

'. ;\J r : 
• r,, til l,H,, .. ,11 ,·,h l.i q v1 kre 
. , , ., , k1op,•l-.1,1lt .1 llppr et thol 
, j,• ;) 

• \. 1 ~ J t '\.t.: r t :, •clr111q dv de lfl~Jt 
t ~) i • • I ;'I h., 1f 

• St op p 
.. , oll ruk 

becJr 1f1 enes tr ygde
kJmp mot rie r -

• · ; 1 ~ter I r ,~ H: r . 

• v, krt:d"'' ,1<1 i t 1q ok,1111 9 av 
, rr ,nqPpl;1,;s ,.·1 for u119dorn . 

• \ 1 krt- : -.., t-- 1 dl Storttl1'Jt~ t 1kkt! 

· ,,,.e ,, ,., , ,,,lJt•,<bl,,sh ,, t st ry~Jdil. 
l r i ,J t ' f l rl;-'ll\1k.s1un,·r 1 u tlh~t l1l 111q 
,., 111 \J t: ll t1dsl.>,.- q ru ns111ny l? f fo r 
, . · :.,.•:.a l1n gL-r 
• Dt-'t t, enqs or(Janise rtn g av 
: 1-; arbP.1o slose urqa ni serin g 
11. j ~ ~H np 1 

Krev av staten : 
Ekstraordinære tiltak 
for å skaffe jobber til 
de arbeidsløse! 
1, ,,1 r! r !Helt u,1L.•;qit.1licl1 ,lt folk 
q,11 arbe 1dslo SP sd n1tidig som 
,0 11 l;:ing rekkf' s:,,n fun nsn yttige 
t rns1e k tt-11 Vt'1111) r pil <-1 hl1 lost . 
♦ Stiltt'll m å st:!ttl' 1 ve rk sys 

,, ,•lsett 1n\JS t ilt.1k for å skaf fe 
' u lk c1r be1d . 
♦ Sli ke tiltdk ma 1kk t' be ty at 

." IJbene td Ji;dre under(Jraves 

ell er i.l t drlJc1dskrafta blir 
t v;:i nriscJ1r1;1er t . 
• h 1lk !->1> 11 1 har ju lJber i sys 
se lsf!t t 111q st ilt ak skal lønnes et 
ter \Ji<-!i rl c) rHI P. tariff . 

Boligbygginga 
må styrkes kraftig! 
Nii q h, rn;rnqi, by1p1in9sarbci 
ti ,· ,,• t1tn11 ;11l11?1d 11w11s lloli\l 
1111111 •11 f ,llllflll'f llf! ,!lllV/!; , llol,n 
tl y1t1cl.1 liltr 11ic1 oq m ere, pi110 
oq pl ,.,\Je l ar de fleste med dår 
li g råd. 

RV krever : 
• Det m å bygges minimum 
50 000 bo liger pr. år . 
• Husbanken må : 

- finansi ere 80 prosent av 
bo ligbygginga . 
- gi lån som dekker 80 pro
se nt av byggekostnadene . 
-- fo rl enge avdragstida til 75 
år . 
- renta m å senkes og mom
se n må vekk. 

• Det m å se ttes et effektivt 
rente t ak som rammer overklas
sen. 

V;\ rt m al er at bo ligutgiftene 
ikk e sk al væ re større enn 20 
p1 osent av en g jennomsnittlig 
indu striarbeiderlønn. 

Stans den sosiale 
nedrustninga! 
Ikk e m in st i k ri se tider blir de of
t,• 11 t l1qP huds1ett1~ne en m etode 
fo r ;1 vn lt e mye c1v byrdene over 
p;i nrllri ,derk lasse n og vanlige 
fn lks skut d, e . Helse- og sosial 
L,udsje tt ene skj æres ned . M id
ler til utdanni ng knappes ned. 
Bc1 rn ehager får mindre til drift, 
enkelte stenges . Ungdoms
k lubber få r m indre. De eldre blir 
t:nda f att igere. 

~~on , r11l 1nol 11 fylk es-
f. ,i 11 111 1t J1 1.1I,, yt,: lse r er goder 
so ,11 har ,, tcir 1Jetyd 11 ing for folk 
11,•,; t D,•n kommunale virk som 
t1,,1e11 Il ,;, " qsa stor betydn ins1 
for t,vor ma ntJe som har arbeid. 

Men i de sis te åra har det 
'.; kiedd ei merk bar innstram
,rn ,1q av den kommunale øko 
rw mi, !n fril st atens side. Nye 
ti ltak er ni.i r 11 traripene for å 
sv<!k kt! oq kontrollere den kom-
1rn11111it) ol,,unomien. 
• RV !,,r eve r at den kommunale 
oknnolllien st yrkes, og ilt nye 
, eformfor slan som vil svekke 
de n . b lir avvis t . 

Forsvar de demokratiske 
rettighetene! 
I k ri se t1rl er unnser ikke borger
skapet seg for å gå løs på hevd
vunn ,, ret ti ghet er om det 

trengs for å beskytte deres 
privilegier . Forsøkene på å ska
pe et klima for å svekke og 
knekke streikeretten og for 
handlingsretten begynner å bli 
mange. Sjukelønnsordninga er 
nærmest under kryssild fra 
kretser i det rike mindretallet . 
Det blåses i luren om et sterke
rn samarbeid på toppun mellom · 
NAF, LO OIJ :;lnt on ut vursol 
om ilt sterke krefter ønsker en 
borgerskapets stat som kan 
diktere enda mer enn nå . 

Vi må forsvare demokratiske 
rettigheter og grunnleggende 
faglige rettigheter! 

Stå sammen -
vis solidaritet! 
Borgerskapet vil forsøke å bru
ke alle midler for å splitte arbei
derklassen og folket : Tvinge ar
beidere på enkelte fabrikker til 
lønnsnedslag for i neste om
gang å bruke det mot arbeidere . 
på andre bedrifter . Prøve åset
te norske arbeidere opp mot 
fremmedarbeidere. Sette menn 
opp mot kvinner, osv . osv . I 
den situasjonen som arbeids
folk nå står i, er det uhyre viktig 
at solidariteten styrkes - ikke 
svekkes!! For det er nå drag
kampen om «hvem som skal ha 
skylda for kri sa» er i full gang! 

Stå sammen - vis 
internasjonal solidaritet! 
Det er ikke bare i Norge at bor
gerskapet prøver å velte byrde
ne over på arbeiderklassen. 
Dette skjer i alle kapitalistiske 
land , i øst som i vest . Særlig 
klart ser vi dette i Vest-Europa 
nå. Desto viktigere blir det at 
arbeiderne på tvers av lande
grensene står sammen mot en 

1 
felles fiende! 

Stå sammen -
arbeidere og småbønder! 
I krisetider friskner ofte bonde
hetsen til - både fra LO-top
pen og NAF. Men arbeiderklas
sen har i virkeligheten f elles in
teresser med småbønder og 
mellomstore bønder · her til 
lands - - mot borgerskapet, in
kludert storbøndene . Vi må 
slåss for å utvikle denne viktige 
alliansen . Både politisk og øko-

nomisk vil det ha stor betyd
ning. 

RV krever: 
• Gjeninnfør forbrukersubsi-
diene på kjøtt og fisk. 
♦ Reduser statssubsidiene til 
storbøndene, overfør midlene 
til småbøndene. 
♦ Nei til rasering av småbrul-.. 
♦ Opprotthold d1.1t i;prndto bo 
Rott1nysrno1rnltJ1 ut . 

Ta pengene der de finnes 
- hos kapitalistene! 
Også i krisetider gjør de ster
keste deler av kapitalen even
tyrlige profitter. Heller ikke i sli
ke tider er det noen grunn til å 
vise -«moderasjon»! 
• Derfor må vi kreve et skatte
system som rammer rikfolk. Vi 
må kreve avskrivningsregler 
som gjør at næringslivet må be
tale skatt av reell formue og 
inntekt. Det må aksjoneres mot 
skattesnyteriet. 
• Vi krever skattelette for alle 
vanlige lønnstakere og det ar
beidende folket. 
♦ Vi krever momsen erstatta 
med ei omsetningsavgift på 1 5 
prosent . Vekk med moms på 
matvarer og boliger! 
♦ Oljeinntekter skal brukes til å 
dekke arbeidsfolks behov -
ikke til eksport for å styrke 
norsk imperialisme. Øk skatt
legginga av oljeselskapene! 
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.orsvar sjelrådrett 
V år tid preges av at supermaktene Sovjet og USA 
rivaliserer om verdensherredømme. Denne stri
den truer med å kaste verden på nytt ut i en stor
krig . 

Den m est aggressive super
m ak ta - - Sovjet - truer og ok 
kupere r land etter land på flere 
kont inente r. I st riden om ver
densherredøm m e er det USA 
som er Sovjet s st ørste rival. 
Som supermakt er USA i til
b akegang . En ultra-reaksjonær 
pre sidents musk elrullend e tale
måter kan ikke skjule dette. 
De t er likevel ingen grunn til å 
undervurdere den reaksjonære 
rollen som også denne super 
makta sp ill er særlig i forhold" 
ti l Latin-Amer ika , V est-Europa 
og enk elte andre områder. 

Verdenssit uasjonen i dag 
forte ller oss på en ubehagelig 
k lar m åt e at imperial isme betyr 
k rig. -

Forsvar sjølråderetten 
De landa i Europa og v erden fo r 
øvrig som trues av supermak
tene , må st yrke forsvaret av 
sjø/råderetten. Dette er he lt 
sentra lt i RVs politikk. Unnfal
lenhet og etterg iven het opp
m untrer på sin side supermak
t ene til nye erobr ingstok t er. Fa
ren for okkupasjon og verdens
kri'g m insker ikk e, men øker om 
forsvarsevnen i de landa som 
er trua, svekkes . 

Sovjet er den størs te tru s
!W len mot norsk ~jølrådore tt. V i 
,1dvurer !;tcrk t m o t ;i fes tn trlli t 
t il Kremls snak k om nerlru st 
ning . En beskjeden nedrustning 
m insker ikke krigs faren oq trus
se len m ot Norge . I dag inntar 
USA en helt dom inerende plass 
i Norge s forsvar mot Sovjet . 
Dette skad er la ndets forsvars
evne. For USAs supermakt s
interesser står i m otset ning til 
et virkel ig fors va r av norsk sjøl
råderett. Planen om å «forsv a
re» Norge med atomvåpen for
tel ler sitt om dette . Evnene til 
unnsetn ing o v er At lanterhavet 
er i ti llegg m er enn tvilsomme. 

En sterk forsvarsevne 
Et virkelig forsvar for fred må 
med andre ord rette seg mot 
begge supermaktene, og med 
en spesiell brodd mot Sovjet. 
RVs viktigste krav er: 
◊ Det må bygges et sterkt, 
uavhengig forsvar utafor 
NATO. I første omgang betyr 
det at Norge må ut av NATOs 
integrerte militære samarbeid. 
Da kan forsvarsplanen for 
Norge endres og bygge på 
norske ressurser -- ikke på 
USAs supermak t sinte resser. 
◊ Det må bygges et norsk in
vasjonsforsvar som kan kjem
pe en bevegelig krigføring over 
store områder -- ikke et illuso 
risk skallforsvar av flyplassene 
slik ti lfellet er i dag . En slik om
legging av forsvaret vil gi bedre 
muligheter for å gå over i en 
langv arig fo lkekrig når inva
sjonsforsvaret trolig bryter 
sammen . Folk ek rigen er etter 
vår mening den eneste v irkeli
ge garantien for at folket i' Nor
ge en gang kan gjenvinne sjøl
råderetten om landet blir ok
kupert. 
◊ Det må gis politisk, materiell 
og humanitær støtte til frigjø
ringsbevege lsene i Afghani 
stan, Kampuch ea, Eritrea, Pn 
lf!Stina , El S,ll vacfor O\J nndrf:. 
Støt ton rni1 0Is fnrst o~J frern!il 
fordi det er v!\r intemasjonnlr: 
p likt å \'] i :,tntte til folk s01n 
k jemper fo r '.;os ial og nasjonal 
frigjør ing on fordi deres kamp 
svekker he le det imperialistiske 
systemet . M en deres kamp er 
hjelper også oss som bor i 
Europa ford i de svekker super 
maktenes muligheter til eks
pansjon. De folka som går i 
spissen for kampen mot super
maktene, gjør i virkeligheten 
det beste fredsarbeidet - til 
menneskehet ens beste . 
o Vi m å motarbeide sterke ten-

-

denser til po litrsk unnfalienl1et, 
forhold til Sovjet uansett 
hvo r de finn es 

Kamp mot ABC-våpen! 
Vi er mot ABC viipen ovp r 
hodet r1e tk r: r forst oq 
fr em st terror v/lp l' ll mot siv 1lbe
fo lk 11inga. AB C v i1rien rna for 
bys. Atom v ;1 per, må fjerne s og 
ode legges. D isse krav a mi\ , 
dag forst oci fr ems t ret test •! d e 
t o supermak te ne Et fors va r 
kan ik ke bygge pa atomvå pen 

Vr gå r rnot SS 20 , Pershi ll\~ 2 
oq krys s,,r rakett er I Euro p;i De 
rna f jeri 11•s unde r rn t P. rnds 10 
rw l kont roll Dr: t er ;i pr:11 1,,ir1 
nodv '"11d1q ;1 t;i I br . rk il ,,r d•.' 
okonomr ske oq politi ske mrrl ler 
for å tvi r,qe S( I \ Int t :i' a f 11 •rr •,; 
de rnanq, , SS 20 r,1k c t tt•rw ,, ., r, 1 
all erede f •r p l;:is~1r ' r t ut 

Vi e r fo r ~-lf t)n1 f r1P so n 1•r 1 

Nord f' rl oq f:111o p d d( •r,; ,lln 

disse sonenu f " " t 1sk betyr at 
atomvåpen p il hegqe sider ocl e
legges. M en en pap irgarant i fr3 
Sovje t om rkkr: å bruk e atom 
vå pen mot No rden . er ingen
ting verdt. 

Verken at omfrie soner eller 
ødelegging av enkelte våpen 
gir noen virkel ig garanti m ot 
atomkrig. Fo r å heve ato m 
terskelen o g gjore bruken av 
atomvåpen noe mindre sann
synlig, reiser vi disse tre krav a: 
◊ Vest-Europas konvensjonel

le forsvar må styrkes og gjores 
uavhenriiq ,tv USAs !;trpl'r 
rnakt sir11!'•rt>ssor V;rlqr'i 111 ;'1 
rkk e I.lir 1•rl!"11 bruk ;iv ;Jtor11 

vi\pcn ,~llt•r k ,1pit11lc1:·,1,,r1 . 
o Det rni\ sk;qH's f't h ,1rdt intf~r 

11as jon ,1lt press mot Sovw t fo r 
cil Kreml :, k ,11 odele~iq e s11a: 
SS 20 -raket t c•r. 
◊ Si v ilberedskiiµe11 Ve st 
Europil rn [i hyqgc s kr ,1 ft rq t rt. 
På dr:n m fit r?11 k,111 ,dfe"1, ·11 
og dermed ny tt en som tkk P 
minst Sovjet kan få ;1v sinp 
atornviiµen , bli mir1st 111ul1,1. 

For ti fje rn e i"l turn t russel e n 
O\.J kr1qstr11 ssrilr.r1 fm qrn lt, rn f1 
d t~t in11 H '.ri al1:-;t 1:~k1' ~·;y st e n H~t 

~; orn ~. k i1p 1~ r k r1q o q tc1r o rvjp cn 

www.pdf-arkivet.no (2020)



rr. Vis internclSJOn,
1
;
11
Jt 

·· solidaritet 
Flertallet av menneske
heten lever i dag på sulte
grensa hver dag dor 
40 000 - 50 000 barn av 
fattigdommens sjukdom
mer . Når folka i disse landa 
kjemper for interessene si

ne, blir de forfulgt, fengsla 

og torturert. Tross store 
naturrikdommer og meng
der av arbeidskraft, blir de 
fleste landa og nasjonene i 

den tredje verden holdt 
n ede i kunstig underut
vikling. 

:, ,111,1 vil det fo rt se tt e sj le; 11s1e 
,. ·: o1 11per1al1s t1 ske verde 11s 
-. ··, t •;nwr f ii r rå grunrwn. De 

11, ,. k,1i,1 till1sti ske lan da ut 
·, :;·; , ·1 <>fl tHidertrykk 'c?r den 
·,,,.i, .. • ,•, d e n . D P- uar 1!,_ke av 
_1·1,· 1 , t 1 q . 1 -..; tar tc ~ri9tir I s in 

li ,• p 1,d 111 j, 1kt Suv j! i l oq 
1..1/'.. i .J r i spissen f o1 t!ru h 

ringskrigene. Men også mind
re makter -- som England -
har vist at de kan gå til krig 
for å holde på koloniene sine. 

I Norge står store bedrifter, 
redere og staten på imperi
Jli smens side mot de fattige 
folka og landa. Disse kapitals 
terke kreftene har sjøl inter
esse av elt utbyttinga fort 
setter. 

Vi må gjøre felles sak med 
de undertrykte folka mot all 
imperial isme først og 
fremst gjennom aktiv solidari
tet med frigjørin gskampene 
og u-landas kr av. Vi må støt
te land som går i fremste rek
ke for J rive seg los fra det im
perialis ti ske verdenssystem
et, som Kina og Zimbabwe. 

Rød Valgalli anse vil derfor 
arbe ide for: 

◊ Sovje t ut av Afghanistan . 
Full sto l te til motstandsbeve
quls ,c1 1. Fu ll støtte til Afghani
sta11korniteens kampanje for 

ei krone pr. innbygger fra alle 
kommuner i Norge til hjelp 
inni Afghanistan. 
o Vietnam ut av Kampuchea. 
Ingen norsk u-hjelp til Viet
nam. 

o Støtte til frigjøringskampe
ne i Latin -Amerika. USA ut av 
Mellom-Amerika. 
o Anerkjenn PLO. Norge må 
bryte med staten lsael. 
o Bekjemp Sovjets innblan
ding i Øst-Europa . Støtt Soli
daritet i Polen og Charta Tl i 
Tsjekkoslovakia. Støtt adop
sjon av fengsla Solidaritet-le
dere. 
o For et fritt og uavhengig 
Eritrea. Sovjet ut av Etiopia. 
o Forbud mot alt økonomisk 
samkvem med Apartheid-sta
ten Sør-Afrika. 
o Norge må støtte u-landas 
krav om en ny økonomisk 
verdensordning. 

v_ ° For full 
kvinnefrigjøring 

Vi vil ha slutt på all kvinne
undertrykking . Dett e opp
når vi ikke under kapi talis 
men, og all kvinneunder
trykking forsvinner ikke 
med ett slag under sosia
lismen . Men RV vil i alle 
sammenhenger se på kvin
nenes spesielle situasjon og 
stotte kvinnekrav og kam
pen mot kvinneundertryk
kinga. 

M .?111qe kv inner deltar ikke i ai· 
l,, ,,.J,, l,vl: t fordi de ikk,• l :11 jollll 
,:!1 ,)r ford i fo rh olda ikk e ur lagr 
, ,1 rette . I dag for egår en kr af ti g 
fl e•(Lk j.-ering av helse - oy sosi 
:i llJ!J[Jsj,•t tene. K vin11 enrbeid s 
plasstir fo rsv inner. I stecJet skill 
• ·,11111ene Jobbe gratis , «nær .. 
r: 1d1oe t " og ta v are på de gamle 
,; ,:, 111 ik ke far plass på alders - og 
•;1uh_,! he1rn eller tr ygd eboliger. 

og ta vare på ungene som ikke 
får plass i barnehager. På de ar
bei dsplassene som blir igjen i 
helse· og sosialsektoren, skal 
kvinner slite seg ut og ødelegge 
helsil mot dårlig betaling. På 
sa 111m e måte · sl iter kvinnene 
;,ey ut på kvinnearbeidsplasser 
i industrien - mot dårlig beta
ling. Og uansett heltid , deltid 
eller om de er hjemmeværende, 
er det kvinnene som overlates 
hovedansvaret for hus og fa
mil ie i dag . 

Vi aksepterer ikke at kvinne
ne skcil være mennenes tjenere 
i f arnilien og at de skal løse alle 
opi,gavene som samfunnet 
l)U rde løst! Vi vil kjempe for at 
k vi nmine skal kunne stå økono
rrnsk på egne bein, og at kvin
ne r skal ha mulighet til å jobbe 
full dag. 

M arkedet oversvømmes av 
porno - - ikke bare i Leif Hagens 

hyller, men også i Narvesen. All 
porno er kvinneforakt. Hele 
pornobransjen blir mer og mer 
rå og voldelig. RV støtter kam
pen mot porno og prostitusjon . 
I de siste åra er det også av
dekket at mishandling av kvin
ner i hjemmene er et stort sam
fu nnsmessig problem. Vold 
mot kvinner er den groveste 
form for kvinneundertrykking. 
Krisesentrene har fått dette 
fram i lyset . Vi krever at det of
fentlige må sikre økonomien til 
krisesentrene. 

RV reiser disse krava: 
♦ Seks timers arbeidsdag for 
alle - med full lønnskompen
sasjon! Fulle rettigheter til de 
som er i deltid. Hev lønna i de 
typiske kvinneyrkene. Full lønn 
ved omsorgspermisjon når 
unger er sjuke. Seks måneders 
svangerskapspermisjon med 
fu ll lønn og fulle feriepenger. 
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A , .. _.,s krav et om at kvinner ska l 
v ike plassen for menn i ar
beidsli ve t vec arb eids løshet . 
• Helse- og so sial sektoren er 
det offentliges ansvar - la det 
ikke bli kvinnenes gratisarbeid' 
Grc1: ,s d c1 gh1em og fritidshjem 
for ~Il e unger. Styrk husmor
v,kan 1e nesten . 
• Krisesentre i alle byer og 
storre tett steder - alle utgifter 
må dekkes ved offentlige mid
le, S ~1 <' r ri strclff en fo r vo ldsfor· 

bryte lser mot kvinner . Forbud 
mot pornografi - også Narve
sen-pornoen. Tiltak som kan 
sty rke kampen mot prostitusjo
nen. Hjelp til de prostituerte. 
• Støtt kampen mot under
trykkinga av de homofile. Støtt 
ho mofiles kamp for å få aner
kjent homof ile saml ivsformer 
som fullverd ige. 
• Prevensjonsveiledning og 
opplysning spesielt for ung
dom. 

• Sjølbestemt abort uten tvun
gen rådgivning og uten helse
personells rett til å reservere 
seg. Stopp nedlegging av føde
avdelinger, rust opp mindre 
fødestuer og avdelinger . 
♦ Kjønnskvotering for kvinner i 
mannsyrker, i intern fagopp
læring på arbeidsplassene og 
for jenter på de skolene/linjene 
hvor det er mest vanlig at gut
t er går. 

smed» spre I seg . Det økende 
rusmiddelmi

1
sbruket er et 

uttrykk for et samme . Ung
dommen s~al holdes nede i 
passivitet . RV ser det som en 
av sine vikt gste oppgaver å 
bryte denn tendensen og 
øke samholpet og solidarite
ten i ungdortismassene. 
◊ Det må si res flere arbeids
plasser, spe ielt lærlingeplas
ser, til ungdi°m . 

RV kjemper for ungdommens rett til å lære et yrke, tilgang til 
kunnskap, rett til arbeid og ei fritid som gir mulighet til kulturelle, 
fysiske og sosiale aktiviteter. Vi støtter ungdommens kamp for 
demokratiske rettigheter. 

o Nei til netlsk jæring i skole
ne. Full stø te til Skoleaksjo
nen -82 . N i til skolepenger. 
Stipendier bg lån som gjør 
«lik rett til ytdanning» reell. 
◊ Inngangsbilletten til bolig 
for unge m ~ ned ! 
o RV støtt r ungdomsaksjo
ner som husokkupasjoner for 
å få et stJd å være . Ung
dommen må sikres reell inn
flytelse ov1

1
r slike steder -

og ikke møt s av politi. 
' • j ; ,, ,;)r l\ t ' ! ' r:1 , : t t. 'f dau 
'. ' r · ' 1;• p 1t·it 1l • ·llii• r t-ra n1t1d a 
' 1 : 11 i' t · r ~;, •11 : , 1· ,1111 •!1~1 111o rk : 
: - • . ,, > • 1< I 1·. :' ,i. 11 111 1n(Jsti l 
:. , 1 i t__~t, L11b e ,(b il..::-:i1'!t:- t , sos iale 

proble mer og fritidspro 
lll,•111er RV stotter den kam 
p,111 u11 udo111 reiser mot. over 
nrep o,i forve rrin g. 

i ti ll egg til krisa, er kap ita -

lens og høyrekreftene s of
fensiv også en offensiv for å 
vinn e ungdommens tanker . 
Sjølopptatthet og ideen om 
«å være sin egen lykkes 

◊ RV vil ekjempe rusmid
delmisbruk , spesielt bruken 
av narkotik . RV er mot lega
lisering av asj. 
◊ RV er mot kadaverdis iplin i 
Forsvaret, _ og er helt imot 
økonomisk avstraffing i for
bindelse m d refs. Vi støtter 
kravene o økt økonomisk 
kompensasj1 n for tjenesten 
og ve d dim itterinq. 
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Nei til 
■ 

rasisme 
I de seinere åra har det etablert seg nye nasjonale minori
teter i Norge. Innvandrerne, særlig de som kommer fra 
den tredje verden, møter spesielle former for undertryk
king og diskriminering i det norske samfunnet: 
• Innvandrerne får de dårligs- har endelig oppnådd stem-
te boligene. merett i kommunevalg, men 
• Som fremmedarbeidere får kampen for å bedre innvand-
de nesten alltid de dårligst be- rernes rettigheter fortsetter. 
talte - og ofte også farligste RV krever: 
- jobbene . ◊ Innvandringsstoppen 
• Skoleverket gi r et elendig fungerer rasistisk. Den må 
tilbud for innvandrernes oppheves. 
unger. ◊ Alle som får arbeid i Norge 
• Innvandrerne møter plag- må få rett til arbeids- og opp-
somt rasistiske holdninger - holdstillatelse . 
også fra sta t og myndigheter , ◊ Asylrett må gis alle som ri -
for eksempel fra Fremmedpo- sikerer forfølgelse på grunn 
litiet . av rase, religion elle r politisk 

Det er all grunn til å advare oppfatning. 
mot ra sisme og fordommer. ◊ Innvandrerbarn må gis le-
S,mlis1 i krisetider med kon- se- og skriveopp læri ng på sitt 
kurranse om jobbene og økt eget morsmål. De må sikres 
arb eids loshe t kan rasi smen skikke lin m orsmåisunder-
bli et alvorl,y µroblem. Den visnin11 bode i 9rurinskole 09 
ka11 før e til en alvorlig sp litte!- videreyii ende sko le. Også 
'.;f! av arbeiderklassen og til norskundervi sningci m å sty r-
krav om at spesie lle grupper kes vesentlig. 

for eksempel fremmedar - o Innvand rern e må også sik -
beirlere og kvinner •·- skal ut res fakti ske muligheter for -
av Jrbeids livet . Bare kapita- ikke bare formell rett til - - re-
len har noe å tjene på rasis - ligionsutøvelse. RV støtter 
m en. Vårt svar må være soli- kravet om bygging av moske i 
daritet og enhet. Oslo. 

Vi vi l arbeide mot rasisme o Straffelovens § 1 35 A mot 
og fordommer overfor rasediskriminering må hand-
innvandrerne, oy støtte kam - heves effektivt . RV krever 
pen som førs for å bedre innv- forbud av rasistiske og nazis-
andrernes kår. Innvandrerne tiske organisasjoner. 

Andre saker 
Rod Valgallianses program 
som ble vedtatt på landsmø
tet i april 1981 , gjelder fort
satt. Dette tar opp en rekke 
saker ut over de sju hoved
spørsmå la som er behandla i 
m anifes tet for kommune- 09 
fy lkestingsvalget 83. Av de 
sakene som ikke er tatt vare 
på i det nye manifestet, 
gjengir vi kort hovedkrava: 
• Nei til økt utvinningstakt -
oljepengene skal bedre folks 
levekår. 
• Styrk arbeidsmiljøloven -
nei til uthuling. 
• For samenes re tt til nasjo
nal sjølbestemmelse. 
• Mot rovdrift på natur og 
ressurser - pålegg industrien 
energ ispa ring . 
• Styrk norsk jordbruk --- for 

økt sjølberging. 
• Bevar fiskeres sursene -
nei til nedbygging av fiskeri 
næringa. 
• For bedre kollektivtrans
port - viderefør Nord-Norge
banen . 
• Lik rett til utdanning ·
bedre arbeidsforhold for elev
er og lærere. 
• Kamp mot ~usgift . 
• Nei til «kulturpau se» - øk 
te bevilgninger til kulturar
beid. 
• For nynorsk og dialektene. 
• Homofil kjærlighet - en 
menneskerett. 
• Rettferdighet for de funk
sjonshemmede. 

(RV-programmet vedtatt i 
1 981 kan fås på RV -kontoret) 
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punkter om 
sosialisme 

og proletaricitets 
diktatur 

l/2 

Et forsøk på å sammenfatte et 
standpunkt i sosialismedebatten 

Sosialismedebatten har pågått ei tid, og skal føres 
videre fram til AKP(m-l)s landsmøte i 1984. For å 
konsentrere debatten, er det nødvendig å prøve å 
formulere helhetlige standpunkter. Disse punktene 
representerer et slikt forsøk. Jeg har forsøkt å opp
summere noe av den debatten som har vært, og 
markere mest mulig klare standpunkter for å spore til 
videre diskusjon. Punktene har fått en mest mulig 
teseprega form, slik at standpunktene skal tre mest 
mulig klart fram og ikke drukne i teksten:J"'~ 

1/Je,krcløk s-~,,,,,,. . IJ«PI,(,; er 
f'/"1~-~-'dir. 1 '' 

Av Pål Steiganff7Va:f 'f(/c'f~" 2. Denne mo/ sige lsen skaper anark i 1 

j produksjonep og dermed overpro duk-
1 . Den grunnle9gende motsigelpen i sjonskr ise r/ der massene rn ed skjeb-
kapitali smen er motsigelsen lli1ellom nens ironi får sine levevilkår forverra, 
den samfunnsmess ige produJk jonen ikke fordi det mangler samfu nnsmessi-
og den private tilegnelsen. ~ Denne ge goder, m en fordi det er produse,t for 
motsigelsen skje rper de indre kontlikte - mye av dem. Ka.pitalismen produserer 
ne i det kapitalistiske systemet og vil massearbeidsløshet, fattigdom og nød . 
med lovmessig nødvendighet føre ti l at Dette er grunnleggende . På tross av 
kapitali smen bryter sammen. dette kan kapitalismen i perioder og for 

avgrensa områder føre til en midlertidig 
økning av massenes velferd. En i; lik 
pe riode var perioden etter 2. verdens·· 
krig i de rike ste industrilanda . Nå er 
denne oppgangskonjunkturen brutt og 
kapitalismen er på vei inn i ei krise som 
kan bli. den djupeste noensinne. Million
;u 111t: e 1 ilV nrbeidslø:;(J, f , 1tti ( Jd01ll Of) 

:;os1<1I 110d vil hore til rl ,1qe11 s ordon. 111 
gen «tiltak» eller «vidunderkurer » kan 
endre dette. Varig trygghet kan arbei • 
derk lassen bare sikre seg gjennom å 
avskaffe kapitalismen og skape et 
sosialistisk samfunn. 
3. Den samme motsigelsen fører ti l 
rovdrift på naturressursene. De sam
f unnsmessige produktivkreftene er så 
enorme at en privat bruk av dem setter 
menneskehetens framtid i fare . Styring 
av ressursbruken, planmessig hus
holdering med jordklodens energi, 
vann, råstoffer, biosystemer osv. er 
umulig innafor markedsøkonom ien. Ei 
løsning av denne stadig mer -akutte 
konflikten forutsetter avskaffing av ka
pitalismen og innføring av sosialistisk 
planøkonomi. 
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4. Det imperialistiske verdenssystemet 
har skapt noen få rike industriland som 
lever på utplyndring av det store flerta l
let av jordas befolkning . Marx' tese om 
at kapitalismen avler rikdom ved den 
ene poltm og fattigdom ved den andre, 
bekreftes i verdensmålestokk som aldri 
før . Ei avgjørende forutsetning for den 
relative politiske stab iliteten er den im
perialistiske superprofitten som de rike 
landa skaffer seg på bekostning av det 
store f ler ta llet av jordas befolkning. 
Dette har skapt sultkatastrofer med 
dødslister så lange som de største kri
gene, og har kasta hundrevis av millio
ner mennesker ut i en bånnlaus fattig
dom og elendighet. Enhver reform i 
form av «den grønne revolusjon» eller 
u-hjelp er ute av stand til å endre dette. 
De har som oftest vist seg å ha det 
motsatte resultatet av det de sa seg å 
ville oppnå. Elendigheten, masse
døden, sulten og den grenselause utar
minga er et produkt av sjølve det im
peria listiske, altså kapitalistiske, sys
temet, og kan bare løses ved at kapita
lismen avskaffes. 

5. Imperial isme betyr krig. «Etterkrigs
tida» har vært en sammenhengende 
periode med imperialistiske kriger og 
nasjonale frigjøringskriger. Imperialis
men holdes oppe ved hjelp av væpna 
makt , og kan bare styrtes ved væpna 
makt. Imperial isme betyr også riva lise
ri ng mellom imperialistiske makter om 
ve rdensm arkedet. Denne kampen fø
res med okonom iske midler, med d iplo 
mati, med hande lskriger, men vil til sta
dighet føre til imperialistiske omforde
lingskriger . Dette vil være menneske 
hetens skjebne så lenge profitten er 
den grunnleggende drivkrafta i sam
funnsøkonomien. I dag er det super
maktene Sovjet og USA som i første 
rekke rivaliserer om verdensherredøm • 
met og dr iver tram forberedelser til en 
ny verdensk ri g, en krig mer ødeleg
gende og blodig enn noen krig tidligere 
i verdenshistoria. Et system som bare 
kan leve ve d på nytt og på nytt å skape 
grunnlaget for slike gigantiske ødelegg
elser, et slikt system har kommet på 
ko llisjonskurs med menneskeheten. 
Kamp for varig fred kan bare bety 
kamp for å avska ffe imperialismen, alt -
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så hele den moderne kapitalismen i det 
hele tatt . 

6. Den nye teknologiske revolusjonen 
åpner veldige nye perspektiver for 
menneskeheten . For første gang i men
neskets historie åpner det seg mulighe
ten for et samfunn der mennesket fri
gjøres fra trellinga for det daglige brød. 
Men så lenge denne teknologien be
herskes av kapitalismen , vil den i ste
det fore til enda større arbeidsløshet og 
enda mer sosial nød . For å virkeliggjøre 
den nye teknologiens positive mulig
heter for menneskeheten på en helhet
lig og allsidig måte, er det nødvendig å 
avskaffe kapitalismen . Samtidig som 

/ dette er en nødvendighet, skjerper 

/

nettopp den nye teknologien den ') 
grunnleggende motsigelsen mellom l 
samfunnsmessig produksjon og privat 
tilegnelse _og driver d_ermed kapitalis
men ytterligere mot sitt endelige sam
menbrudd. 

7. Kapitalismen gjør delvis innrømmel
ser til produktivkreftenes samfunns
messige karakter , fra innføring av 
aksjeselskaper via truster og monopo
ler og opp til statsmonopolkapitalis
men. Men dette løser ikke konflikten, 
men setter den bare på spissen, i siste 
instans som en kamp mellom imperia
listiske land. Kapitalismen er ute av 
stand til å reformere bort sjølve kjerna i 
konflikten, nemlig den private tilegnel
sen, og derfor er den grunnleggende 
konflikten like uløst. 

8. Det hevdes at det er forbløffende 
hvor dyktig kapital ismen er til å over
leve. Dette er bare forbløffende utfra et 
utålmodig revolusjonært perspektiv 
som både marxismens klassikere og 
den revolusjonære bevegelsen til tider 
har gitt uttrykk for . Men som økonom
isk system er kapitalismen ung . Føyda
li smens endelige nederlag i Europa 
skjedde i vårt århundre. På tross av at 
kapitalismen er et så ungt system, er 
det forbløffende hvor raskt det er kom 
met opp i helt uløselige og opprivende 
motsigelser . 

9. I vår tid er massene i den tredje ver
den den viktigste revolusjonære krafta 
mot imperialismen. Den anti -imperial
istiske revolusjonære bevegelsen i dis-

se landa utgjør i vår tid en integrert del 
av den proletariske ve densrevolusjo
nen. Det er i den tredje verden vi finner 
hovedkrafta og det stø ste potensialet 
for den sosialistiske rev lusjonen. I for
hold til massene i den 1redje verden er 
proletariatet og massene i industri
landa foreløpig ei kraft · annen rekke. 

1 0 . Vårt mål er kommu ismen . Vi slut
ter oss til Marx sin ana yse som forut
setter at det kapitalis iske systemet 
avskaffes og erstattes bv det kommu
nistiske klasseløse sJmfunnet. Den 

l 
kommunistiske revolusjonen kan ikke 
seire for alvor i ett enk 

I 
It land. Den er 

internasjonal. 

1 1. Veien til det klasse øse samfunnet 
går gjennom en sosiali tisk revolusjon 
og et sosialistisk over~angssamfunn . 
Hovedkrafta i denne r 1volusjonen må 
være den klassen sorr er grunnleg
gende antagonistisk til den kapitalistis
ke produksjonsmåten, beml ig det mo
derne proletariatet . 

1 2 . Men fordi kapitalis en også tryk
ker andre deler av bef lkninga ned og 
driver ekstrautbytting v dem, vil pro
letariatet kunne v inne dem som for
bundsfeller i revolusjo en. I Norge er 
de lavere delene av i telligentsiaen, 
funksjonærene og de m dlere og lavere 
delene av bonde- og fi kerbefolkninga 
de viktigste av disse fo bundsfellene. 

l 3. All historisk erfarin
1
g viser at der

som borgerskapets rna t for alvor er 
trua, så vil det bruke v ldsmakta : mili
t ærapparat , politi, spesialstyrker, 
fengsler, domstoler til å slå ned ar
beidsfolk. Derfor må re olusjonen nød
vendigvis være væpna . 

14. En revolusjon kan i 
I 
ke gjennomfø

res uten at det foreligger en rev~lusjo
nær situasjon . En revo usjonær situa
sjon oppstår når den he skende klassen 
er i kri se og ikke kan tyre lenger på 
den gamle måten og massene ikke vil la 
seg styre på den garni l måten, og det 
dessuten er en omfa,ttende masse-
bevegelse. · 

Det er ei avgjørende forutsetning for 
at revolusjonen skal lykk es og sosialis
men utvikles, at det f innes et sterkt, 
godt organisert kom 

I 
unistisk parti 

med djupe røtter i det an eidende folket 
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Forsvarere av den førs te proletære revolusjonære kraft i menneskehetens historie /Paris 

kommunen) på barrikadene. 

og med en god innsikt i den marx ist 
leninistiske teorien og evne til å an
vende den på sitt eget lands forhold. 

Dette partiet må ha en reell særstil 
ling i det sosialistiske samfunnet. Del 
vis vi l det ha det som revolusjonen s 
mest konsekvente parti. Delvis vil det 
ha det som det part iet som mest kon 
sekvent bygger på og forsvarer den vi
tenskapelige sosi ali smen. Det sosialis
tiske samfunnet må ha som sitt er
klærte mål å utvik le seg i retning det 
klasseløse samfunnet. Denne målset-

. ~ ' ninga må også prege statens virksom 
e t . cfy // het, skoleverket, de statlige mediene 
tv:'. ;Yf1- osv. Kommun1stpart1et v il være det 
Sq_~ · 1. enest~ t1et som fullt ut represente-

- _ ~ -~~ rer den~ ålset~a!og vil derfor ha 
'()'\~~(}Jf ~> en politisk særs I ing I kraft av det. 
r,,J \\~-.f11~ Uten et parti som spiller denne rollen 
\v~J'g}"' kan ikke sosia li smen befest es , og sletn 
~f \j\ . ikke utvikles i retning kommunismen. -~ 

1,U'f 1 5. Overgangen fra det kapitalistiske 
til det kommuni sti ske sa mfunnet dek
ke r en forholdsvis lang periode. I øko
nomien må dette være et sosialistisk 
samfunn der de viktigste produksjons
m idlene er på samfunnets hender. der 
planøkonomien er det grunn leggende 
')'J rnar kerlet bare spi ller en underordn a 

rolle . På grunn av den arbeidsdelinga 
som dette samfunnet har arva fra kapi
talismen, og som bare kan · endres 
grunnleggende ved en allmenn høyning 
av proj_uksjonen og det teknologiske 
nivåe~ il det fortsatt finnes klasser i 
dette samfunnet og dermed klasse
kamp . For å hindre tilbakegang til kapi
t alismen er det nødvendig at dette 
overgangssystemet har karakter av 
prolet ariatets d iktatur, sl ik kapitalis
men har karakter av borgerskapets dik
tatu r. 

16. Fordi sosialismen er et overgangs
sa mfunn der det fort sat t finnes en 
ste rk arv fra kapitali smen i arbeids
deling , økonomi osv., vil det være sår
bart for en degenererin g. En sosiali sme 
som nøyer seg med å reprodusere seg 
sjø l, vil med nødvendighet konsolid ere 
k lasseski llene og dermed være på god 
vei inn i statskapitalismen. Under so 
sia li smen må arbe iderklas sen mest 
mulig direkte st yre produksjon og stat. 
Men nettopp på grunn av arbeidsde
ling a, skille t mellom åndsarbe id og ma
nuelt arbeid osv., vil dette i den første 
tida bare delvis kunne oppnås. Arbei
derkl assen er da nødt til å sikre makta 
si gjennom ulike mellomledd , der det 

kommunistiske arbeiderpartiet er det 
viktigste. Det er også av avgjørende 
betydning for arbeiderklassens makt at 
det finnes en folkehær som er dominert 
og leda av kommunister og virkelige re
volusjonære og at det sentrale stats
apparatet består av folk som er lojale 
mot sosialismen og revolusjonen. Når 
utviklinga er kommet så langt at slike 
mellomledd blir overflødige, er ikke ar
beiderklassen lenger noen arbeider
klasse . 

Et sosialistisk samfunn rnå ha som 
sin grunnleggende oppgave å skape de 
materielle og politiske forutsetningene 
fur-·ei slik utvikling. Dette omfatter fra 
første øyeblikk tiltak som arbeiderkon
troll, masseskolering av arbeiderklas
sen osv. Men de politiske tiltaka aleine 
kan ikke løse denne oppgava . De må 
bygge på et solid materielt fundament 
og svare til det. 

17 . I sjølve revolusjonsfasen og i perio
den kort etterpå utgjøres det største 
potensialet for kontrarevolusjon av im
perialismen og det borgerskapet som 
er styrta. Den sosialistiske staten må 
derfor treffe særskilte tiltak for å holde 
k lassefienden av denne typen nede . 

18. Erfaringene viser imidlertid at det 
etter ei tid vil oppstå en fare fra en an
nen kant. Sjøl om den private eiendom
men til produksjonsmidlene er av
skaffa , vil statsbyråkratiet, bedrifts
lederne, byråkratiet i de økonomiske in
stitusjonene og i reg jeringspartiet stå i 
en stilling som skiller dem fra arbeider
klassen og andre arbeidsfolk. Det ek
sisterer derfor en konstant fare for at 
dette sjiktet konstituerer seg som et 
nytt borgerskap gjennom en fredelig 
kontrarevolusjon innafra . Dette pro
blemet er et av de mest akutte pro
blemene å løse teoretisk og praktisk for 
den internasjonale kommunistiske be
vegelsen. 

1 9. Det er blitt hevda at årsaken til 
dette problemet ligger i den leninistiske 
partimodellen, i t eorien om det ledende 
partiet osv . Dette må avvises som ei 
idealistisk historieoppfatning. Sant no'k 
er ikke det len inistiske part iet immunt 
mot degenerering, slik historia har vist. 
Men den samme historia viser at hfJ ller 
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ingen annen struktur er immun, slik vi 
har sett fra det viktigste historiske al
ternativet til det leninistiske partiet, 
nemlig sosialdemokratiet. «Massepar
tie t», fraksjonsfriheten og fravær av 
partinormer har ikke hindra at de sosi
aldemokratiske partiene har blitt bor
gerskapets viktigste partier. Ideen om 
«den ideelle struktur» som skal løse 
problemet er like uvitenskapelig som 
drømmen om de vises stein. Også det 
leninistiske partiet kan degenerere, 
men sam menl ikna med alternativene, 
står det leninistiske partiet vesentlig 
sterkere også mot degenerering, for 
der finnes det en vitenskapelig teori, 
det fin nes normer mot korrupsjon og 
karrierisme osv. Erfaringene viser at 
når sosialistiske land har utvikla seg i 
negativ retning, så har det ikke vært på 
grunnlag av praktisering av de leninske 
partiprinsippene , men nettopp ved at 
disse er blit t krenka eller satt til side. 
Det grunnlElggende problemet ligger i 
den sosialistiske basisen, i det at 
sosialismen på alle måter er et samfunn 
som nettopp er født av kapitalismen, 
med dens arbeidsdeling, småproduk
sjon, osv. Disse materielle forholda vil 
gjenspeile seg i enhver_ del av over
bygninga , også i fagforeninger eller 
partier organisert på andre måter enn 
det leninistiske. Den eneste grunnleg
gende milten å løse problemet på, er å 
skape de materielle vilkåra for å bryte 
ende lig med klassesamfunnet. 

20. I studiet av positive og negative er
faringer rned sosialismen er det nød 
vendig å skille mellom hva som er nød
vend ige produkter av det sosialistiske 
syst1:Jmet og hva som er sekundært el
ler til og med står i motstrid til sosialis
men. Svært mye av det folk reagerer 
negativt på fra sosialismens historie er 
sekundære forhold eller forhold som til 
og med er i motstrid til sosialismens 
innhold. 

21. Da den ru ssiske arbeiderklassen 
gjorde revolusjon, gjorde de det med et 
svært dårlig utgangspunkt . Arbeid er
klassen utgjorde et lite mindretall av 
den samla befolkninga, landsbygda var 
svært tilbakeliggende, de økonomiske 
vanskene var enorme, kulturnivået var 
lavt osv . Dessuten gjorde Russland re
volusjon aleine. 
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Dette tvang bolsjevikene til å gjøre 
store konsesjoner i forhold til sitt kom
munistiske program . På tross av Lenins 
teser om å knuse det borgerlige stats
apparatet , var arbeiderstaten nødt til å 
trekke inn store deler av det gamle by
råkratiet i staten, bedriftene, hæren og 
andre d.eler av samfunnet. 

Dette ga borgerskapet en stilling in
nafor arbeiderstaten som var en helt 
annen enn den som programmet forut
satte. Denne erfaringa viser hvor uhyre 
vanskelig det er å gjøre et virkelig 
brudd med det gamle samfunnet. På 
tross av et høyere allment kulturnivå vil 
arbeiderklassen i Norge stå overfor et 
tilsvarende problem med et komplisert 
og omfattende statsbyråkrati og med 
en embetsmannsstand som blei grunn
lagt på 1 660-tallet og har vært sjøl
rekrutterende siden. 

22. Den russiske revolusjonen sto i en 
økonomisk tvangssituasjon og under 
presset fra imperialistisk krig og blei 
derfor tvunget til ekstraordinære tiltak. 
Disse tiltaka kan diskuteres, men ingen 
kan late som om Sovjet hadde mulig
heten til å velge fritt på øverste hylle 
blant positive muligheter. 

Et' nødvendig tiltak var utviklinga av 
et eget teknokrati. Uten dette sjiktet 
hadde enhver organisering av økono
mien vært umulig. Men samtidig blei 
det skapt et sosialt sjikt som seinere 
skulle bli kimen i det nye borgerskapet 
som tok makta i staten. 

Den eneste organisasjonen som for 
alvor kunne ha vært ei motkraft til den
ne utviklinga, partiet, blei svekka i den
ne tida. Dette var katastrofalt. I stedet 
for å trekke den slutninga ;:it en skal 
svekke det kommunistiske partiet, vil 
vi styrke det, styrke dets nivå, klasse
sammensetning, dets demokratiske 
sentralisme og dets forbindelse med ar
beiderklassen . 

23 . Den russiske revolusjonen avla og
så en del forhold som er fremmede for 
marxismen og leninismen, og som vi 
må ta avstand fra på revolusjonært 
grunnlag. . 

- Persondyrkinga er i strid med 
marxismen og ei levning av føydale tra
disjoner i partiet . Når Stalin blei gjen
stand for grenselaus persondyrking og 

Mao blei dyrka nesten s m en guddom 
og heva over partiet, så r dette ikke et 
produkt av den demokra iske sentralis
men, men alvorlige pri sipielle brudd 
på den. 

- Systemet med livslange verv er 
også i strid med en vir elig demokra
tisk sentralisme. Det er unt for et nor
malt demokratisk liv i artiet at folk 
ikke fryser fast i ledende stillinger, men 
er gjenstand for kritikk g normale ut
skiftninger. I Kina utvi l!:.la det seg et 
gammelmannsvelde, so med all re
spekt for veteraner og e dre kamerater, 
virka direkte undertryk ende på parti
demokratiet og partiets italitet. 

- Systemet med ens etta presse og 
massemedia er heller i ke noen følge 
av marxismen. Marxis en er kritisk i 
sitt vesen. Med ensretfnga forsvinner 
kritikken og dermed e nen til å søke 
sannheten fra fakta. E srettinga i de 
sosialistiske samfunna må oppfattes 
som ei gjenspeiling av e halvføydale 
forholda som disse sa funna sprang 
ut av. Ikke alle disse I nda hadde en 
slik ensretta tradisjon4 Men de blei 
påtvunget det fra «sent ret» i Moskva. 

- Ideen om at part et kunne eller 

At Mao blei dyrka nesten som en guddom, 
representerte et alvorlig p insipielt brudd på 
den demokratiske sentra/i men. 
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burde avgjøre ei og bare ei linje for vi
tenskap og kunst er heller ikke i sam
svar med marxismen . Det gjør vold på 
marxismen som kritisk vitenskap å 
«gjøre den gjeldende» på områder der 
den ikke har vitenskapelig dekning. Det 
folgor ikke av den marxistiske materi 
alismen oller politiske økonomien hva 
som er en rett biologisk teori eller hva 
som er en korrekt form i malerkunsteri. 
A gjøre krav på noe sånt skader viten
skap og kunst og stiller marxismen i 
miskreditt . 

- Ideen om storebrorpartier følger 
heller ikke at marxismen, men er tvert 
om i strid med dens vesen. Det sovjet
iske partiet under Stalin gjorde seg 
skyld i denne feilen og gjorde grove 
inngrep i de andre partienes indre liv . 
Dette gjenspeilte ikke bare ei uriktig 
oppfatning av marxismen, men også 
tendenser til storrussisk sjåvinisme . 
Det var hegemonistiske trekk i Sovjet 
allerede under Stalin, som seinere har 
tatt fullstendig over etter at det sosia
li stiske Sovjet blei sosialimperialistisk. 

- Rettssikkerhet . Det er gjort alvor
lige brudd på rettssikkerheten i de 
sosialistiske landa. Vi er for å under
trykke de kontrarevolusjonære og sær
lig når de forsøker å ta makta fra arbei
derklassen. M ~n __ ;i.2!17 revolusjonære 

O humanister er vi for å garantere retts 
( ~ikkerheten ogsli for revolusjonens 
"' motstandere. Ei motsatt holdning vil 

med nødvendighet korrumpere retts
apparatet og undergrave også det ar
beidende folkets rett ssikkerhet. 

-· Partisystemet. Vi mener ikke at 
nttpartisystem er en nødvendig følge 
av marxismen . Vi mener at kommuni st 
partiet må spille en ledende rolle i sam-

i 
funnet, og at uten denne forutsetninga 

- er oppfylt , kan ikke sosialismen sikres. 
Men vi er for at også andre partier skal 

0 væ re tillatt . Eneste unntak er når de 
iruer sosialismens eksistens. Her bør 
:;;os ialismen - i likhet med kapitalis 
men - ha sine unntakslover. Men un
der normale forhold bør retten til å or
uanisere seg politisk , inkludert i politis
ke partier, gjelde. 

- Nomenklatura. I Sovjet blei det 
innført et privilegiesystem, den såkalte 
nomenklatura . Vi er mot slike systemer 
og mener at partitillitsmenn og partiets 
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folk i statsbyråkratiet skal ha en leve
standard på linje med vanlige arbeids
folk. Derimot kommer ikke sosialismen 
utenom å kjøpe borgerlige eksperter 
ved å gi dem materielle fordeler . Det er 
heller ikke riktig å fore en lønnspolitikk 
som gjør at ekspertene og de best kva
lifiserte fagfolka forlater landet i stor 
stil. Det grunnleggende lønnsprinsippet 
for sosialismen er lønn etter arbeid. 

- Sensur og informasjon. Her har 
det vært mye skadelig og negativt i de 
sosialistiske landa. Etter vårt syn er en 
mest mulig fri informasjon når det gjel
der fakta om ens eget land og indre for
hold og når det gjelder verden for øvrig 
ei forutsetning for et virkelig sosialis
tisk demokrati. Vi tar skarp avstand fra 
tendenser til historieforfalskning, hem
meligholdelse av statistikk, løgn om 
indre forhold og forhold i utlandet som 
dessverre har eksistert i sosialistiske 
land . Vi ser også dette som alvorlige 
brudd med marxismens vesen . 

- Kultur og moral. Vi er for at sam
funnet skal fremme en proletarisk og 
solidarisk moral, og at partiet skal 
fremme revolusjonær arbeiderkultur. 
Men vi er mot kulturell ensretting og 
for kulturelt mangfold . Vi ser også mye 
av det som er presentert som sosialis
tisk moral, som gjenspeilinger av kris
ten og liknende moral i rød forkledning . 
Eksempler -på dette er _«den gode sosia
listiske mor» i Stalins Sovjet, og de ty
delige restene av konfusianisme i da
gens Kina . I et sosialistisk Norge vil vi 
sikkert også oppleve indremisjons
kommuni i, ter som ser sosialismen som 
den avgjørende muligheten til å bli kvitt 
dans på lokalet og anna sedløyse. At 
levningene fra det gamle samfunnet v il 
gjenoppst å i slike former, er ikke til å 
unngå, men må heller ikke forveksles 
med marx ismen. 

- Fagforeningene. Tendensen til å 
gjøre fagforeningene til reine velferds
organisasjoner , tendensen til å gjøre 
dem til underbruk av partiet eller sta
ten, ideen om at arbeiderne ikke treng
er streikeretten når de har statsmakta , 
må alle avvises . Sjølsagt må arbeider
klassens parti spille eri mest mulig le 
dende rolle i fagforeningene, men det 
må være gjennom sin politiske linje. Or
ganisatorisk må fagforeningene være 

sjølstendige interesseorganisasjoner 
for arbeiderklassen . Streikeretten ga
ranteres . 

24. Revolusjonen vil seire i ulike land 
på ulike tidspunkter. Sjol om den kom 
munistiske revolusjonen er internasjo
nal, vil revolusjonen måtte utvikles fra 
de konkrete vilkåra i hvert enkelt land . 
De revolusjonære må lære av hverand
re over landegrensene, men det finnes 
intet forbilde som kan kopieres. Når de 
utvikler de revolusjonære institusjone
ne, masseorganisasjoner, økonomiske 
planer, lovverk osv., må de revolusjo
nære ta hensyn til virkeligheten i sine 
egne land og finne former og til t ak som 
passer der. Derfor vil formene for pro
letariatets diktatur være varierte, det er 
det revolusjonære innholdet som vil 
være felles. 

25. Det mest sannsynlige er at det 
oppstår en revolusjonær situasjon i 
Norge samtidig med en større interna
sjonal krise, krig, økonomisk sam
menbrudd e.l. Det er da også mest 
sannsynlig at det ojlpstår en revolusjo
nær situasjon i mange land samtidig, 
slik det flere ganger før har skjedd i 
Europa . Det er derfor mulig at sosialis
men i Norge vil seire samtidig med so
sialismen i flere europeiske land. Det vil 
gjøre utgangspunktet for revolusjonen 
vesentlig lettere enn om sosialismen 
bare seirer i Norge aleine . 

Men om det siste skulle skje, vil den 
norske arbeiderklassen og folket sjøl
sagt ikke ha noe annet alternativ enn å 
bygge sosiali sme i ett land . Dette er ei 
oppgave som var van skel ig nok i 
kjempeland som Sovjet og Kina, og 
som vil bli ytterst vanskelig i et lite land 
som Norge . 

Sjøl om en unngår store ødeleggelser 
som følge av krig, vil den sosialistiske 
oppbygginga stå overfor mange pro
blemer. Nesten halve Norges forbruk er 
importert, landet er derfor sårbart for 
handelsblokade og internasjonale kon
junktursvingninger. Et sosialist isk 

Norge må satse langt mer på sjølber
ging enn Norge av i dag, ikke minst av 
omsyn til internasjonal solidaritet . Øko• 
nomien kan ikke baseres på import av 
billige råvarer fra den tredje verden. 
Mye av næringsstrukturen må legges 
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Sosialisme kombinert med moderne teknologi vil gi store muligheter til desentralisering av produksjonen. Foto: Klassekampen. 

om. Med en planøkonomi og ei ful l 
mobi li sering av in itiativet til det arbei 
dende folket, er det mulig å utnytte 
ressursene i Norge på en langt m er 
økonomisk og allsidig måte enn i dag. 
Men full sjølberging vi l verken være 
ønskelig eller mulig. De økonomiske 
banda til verdensmarkedet vil være en 
stadig trussel mot det sosialistiske sys
temet. Dette understreker at en endelig 
se ier for sosialismen bare kan oppnås i 
ve rdensmålestokk. 

26 . Sosialismen vi åpne enorme mulig 
heter. Den vil frigjøre produktivkrefte
ne, slik at menneskelige og materielle 
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ressurser som · i dag går til spille, vil 
kunne utnyttes langt bedre og mer all
sidig. Hvis vi forutsetter at sosialismen 
kan bygge på de eksisterende produk
sjonsmidle ne, teknologien og en høyt 
utdanna befolkning, vil et sosia li stisk 
Norge stå overfor muligheter som ikke 
noe sosialist isk land har hatt til nå . 
Mens datateknologien f.eks . under 
kapitalismen vil bety økende arbeids 
løshet, vil den under sosialismen bety 
reduksjon av arbeidstida, økende mu
ligheter til kurs dg -viderutdanning og 
akende muligheter til å bygge ned ski l
let mellom åndsarbeid og manuelt ar 
beid. 

Sos ialismen vil raskt kunne avskaffe 
boligmangelen ved ekspr 1priasjon og 
omfordeling av boliger. Den vil raskt 
kunne trekke boliger, da 1hjem, nær
transport og ei lang rekke jenester ut 
av varesirkulasjonen. 

I et monopolisert kapit listisk land 
som Norge vil ekspropria jon av mo
nopolene og finanskapital n med ett 
slag gi den sosialistiske st ten en kon
troll over alle nervesentrerie i det øko
nomiske livet og størstedalen a-: øko
nomien . Hvilket tempo so skal brukes 
og hvilke overgangsordnin@er som skal 
tas i bruk overfor småka italister og 

www.pdf-arkivet.no (2020)



andre småprodusenter, blir et taktisk 
politisk spørsmål. 

Sosialisme kombinert med moderne 
teknologi vil gi store muligheter til de
sentralisering av produksjonen og en 
gradvis løsning av motsigelsen mellom 
by og land . Allerede i dag er disse mu
lighetene til stede, men de kan ikke 
utnyttes i stor grad fordi de kapitalistis
ke markedslovene hindrer det. 

For å nå fram til kommunismen er 
det nødvendig at produksjon og tekno
logi utvikles langt ut over det som er 
oppnådd under kapitalismen. Utvik
linga av produksjonen må derfor hele 
t ida være en vesentlig del av sosialis
mens målsetning. 

2 7. Sosialismen vil skape forutsetning
ene for å oppheve all kvinneundertryk
king, men det er ikke det samme som 
at dette vil bli oppnådd på kort sikt. For 
å oppheve kvinneundertrykkinga er det 
nødvendig å oppheve privateiendom
men, oppheve den borgerlige familien, 
sosialisere hu$arl';.eidet mest mulig og 
gjøre omsorgen for barna til samfun
nets ansvar. Sjøl om privateiendom
men i hovedsak oppheves under den 
I ør ste tida av sosialismen, vil rester av 
.Jen fortsette å eksistere i lang tid, 
·:;amt lavere former for gruppeeiendom. 
Familien vil sjølsagt ikke opphøre ved 
dek ret . det er spørsmål for samfunnet 
om å legge vilkåra til rette for ei utvik
ling i den retninga. Denne utviklinga vil 
,;tøte mot praktiske . vansker. religiøse 
og politisk() fordommer osv. 

Under hele denne tida vil elementer 
av kvinneundertrykkinga fortsette å 
eksistere. Det vil derfor være nød
vendig med særegen kvinnekamp og 
3æregen kvinneorganisering for å sikre 
at utviklinga går i rett lei. Full kvinne
frigjøring på alle områder forutsetter 
kommunisme, på samme måte vil so
sialismen ikke kunne virkeliggjøre kom
munismen uten å kjempe fram full 
kv innefrigjøring. 

28. De politiske inst itusjonene under 
sosialismen kan ikke bygge direkte på 
de borgerlige styringsformene. Den 
borgerlige parlamentarismen er utvikla 
som et skinndemokrati som gir folket 
illusjoner om at det bestemmer, sam
tidig som m;:ikta ligger udelt i kapitalist-
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Sosialismen vil skape forutsetningene for o oppheve all kvinneundertrykking. Foto: Klasse
kampen. 

klassens hender. I motsetning ti l det 
parla mentariske sk inndemokratiet 
trenger det arbeidende folket et virkelig 
demokrati. Sjølsagt m å frie og hem
melige valg være en del av dette sys
temet. Men systemet må også være 
m est mulig direkte og binde sammen 
ele besluttende og utøvende organene . 
Systemet må også være slik at det i 
størst mulig grad favoriserer arbeids
folk, samtidig som det holder borger
skapet nede. Ideer om det reine og 

klasse lause demokratiet er uvitenska
pelige og uhistoriske. Borgerskapet har 
store fordeler i forhold til arbe iderklas
sen gjennom lange erfaringer i styring, 
manipulasjon, med utstrakte kontak
ter, faglig ekspertise osv. Om arbei
derstaten i «demokratiets navn» ikke 
bevisst diskriminerer borgerskapet og 
undertrykker det, vil det ikke var.e 
lenge før borgerskapet er tilbake ved 
makta. 
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Friedrich Engels: 
SOSIALISMEN FRA UTOPI 

TIL VITENSKAP (utdrag) 

Ill 
Den materialistiske historicoppfatnin·ga har 
som ut~angspunkt at produksjonen er gronn
lag for all samfunnsordning, og nest_ etter pro
duksjonen er det byttet a" produkter. Den har 
som uq,angspunkt at i alle samfunn som fore
kommer i historia har fo rdelinga a,· produk
ter, c>f d ermed delinga a, samfunne t i klasser 
og stender, blitt innretta etter h"a Of hvordan 
det blir produ,ert, og hvordan det som blir 
produsert blir by11a. Derfor må en ikke leite 
etter de egentlige årsakene til samfunnsmessi
ge forandringer og politiske Om\'eltninger i 
hodene på folk, il-kei folks voksende innsikt i 
sannhet og reil, men i endringer i 
produ,sjons- og by11emåtene. De er ikl.e å 
finne i filosofien, men i "'onomien til epoken 
det dreier seg om. Det at folk nå inn ser at de 
samfunnsmessige innretningene som fins er 
ufornuftige og urellferdige, at fornuft er blitt 
vanvidd og velgjerning ei plage, er bare et tegn 
på at det i all stillhet , har gått for seg endrin
ger i produksjonsmetodene og bytteformene, 
slik at de samfunnsmessige innretningene ikke 
lenger stemmer med ei samfunnsordning som 
er tilpassa økonomiske vilkår fra fortida. Der
med er det også sagt at midlet - mer eller 
mindre utvikla - til Il få vekk de misforholda 
som er oppdaga, nettopp må finnes i de endra 
produksjonsforholda. Det1e middelet lar seg 
ikke ro ut av hodet, men om en bruker hodet 
kan en oppdage det i de materielle kjensgjer
ningene som foreligger om produksjonen . 

Hvor står så den moderne sosialismen? 
Ix fleste innrømmer nå at den samfunns

ordninga vi har er skapt av den klassen som 
hersker nå, av borgerskapet. Den produk
sjonsmåten som er særegen for borgerskapet, 
som etler Marx går under navnet den kapi
talistiske produksjonsmåten, var uforenlig 
med de lokale privilegiene og standsprivilegie-

• Endra ha •produkt.jomkrtf1t1" fordi E.nieh i jet rC1• 
u det alk andrt itcda i konckturcn til 1894--utp:a·•• av 
Anti-IhJhrint . 

ne og med de gjensidige personlige banda i 
foydalordninga. Borgerskapet knuste føydal
ordninga og bygde den borgerlige samfunns
ordninga i ruinene. Det \'ar riket for frikon
kurranse, bevegelsesfrihet, likerett for vare
eiere og alle de borgerlige herlighetene, hva de 
nå heter. Den ,apitalistiskc produksjon små
ten kunne nå utfolde seg fritt. De produktiv
kreftene• som var skapt under borgerskapets 
ledelse, utvikla seg med en fart og i en måle
stokk som til da var uhørt, etter at dampen og 
det nye verktøymaskineriet fon·andla den 
gamle manufakturen til storindustri. Men ak
kurat som manufaktur og handverk, som ut
vikla seg videre under innvirkning fra manu 
fakturen, i si tid kom i konflikt med de føyda
le laugsbanda, så kommer den fullt utvikla 
storindustrien i konflikt med de grensene som 
den kapitalistiske produksjonsmåten holder 
den innestengt i. De nye produktivkreftene 
har vokst forbi den borgerlige utnyttingsfor
ma. Og denne konflikten mellom produktiv
kreftene og produksjonsmåten er ikke en kon
flikt som har oppstått i hodet på menneskene, 
sånn som konflikten mellom arve synden og 
guddommelig rettferd . Den fins, objektivt, i 
kjensgjerningene , utafor oss, uavhengig av vi
lje eller til og med handling hos de menneske
ne som har ført den fram. Den moderne sosia
lismen er ikke noe annet enn tankerefleksen av 
denne faktiske konflikten. Det er slik den av
speiler seg i ideene i hodene til først og fremst 
arbeiderklassen som er den klassen som lir di
rekte under den. 

Hva går denne konflikten ut på? 
I mellomalderen, før den kapitalistiske pro

duksjonen, var det vanligst med smådrift so·m 
bygde på at arbeideren sjøl eide produksjons
midlene sine. Jordbruket blei drevet av den 
frie eller livegne småbonden og handverket i 

byene . Arbeid smidlene - jc>rd, jordbrul-s
redskap, \'erksted, hand'<rkw, - , ·ar ar
beidsmidlene til den enkelte . De var bare be 
regna på indi,iduclt bru,, og folgelig små, 
d,ergaktig 0g innskrenka . Men nettopp der
for tilhørte de som regel produ<enten sjøl. Å 
konsentrere og Ut\'ide de spredde og snevre 
produksjonsmidlene, og fon·andle dem til da
gens mektige løftestenger for produksjonen, 
\'Br den historis,e oppga"a til den kapitalisti
ske produ,sjonsmåten og til borgerskapet, 
som bar den fram . I fjerde a\'snitt av Kopi10-
len har Marx skildra utførlig h"ordan de gjen
nomførte de11e fra fjortenhundretallet og 
framover i tre stadier: enkel kooperasjon, ma
nufak 1ur og storindustri. Men 'som Man også 
påviser, kunne ikke borgerskapet forvandle 
disse innskrenka produksjonsmidlene til veldi
ge produktivkrefter• uten å forvandle pro
duksjonsmidlene til den enkelte til samfunns
messige produksjonsmidler, som bare kan 
brukesa\' et fellesskap 01• mennesker. Isteden
for rokk, handvev og hammer kom spinnema
skina, den mekaniske vevstolen og dampham
meren. Istedenfor enmanns-verks1ede1 kom 
fabrikken, som kre\'er at hundrer og tusener 
samarbeider . Og liksom produksjonsmidlene, 
for"andla produksjonen seg fra ei rekke en
kelthandlinger til ei rtkke samfunnsmessige 
handlinger, og produktene forvandla seg fra å 
være en manns verk til å bli samfunnsproduk
ter. Garn, tøy og metallvarer som nå kom fra 
fabrikkene var fellesprodukter fra mange ar
beidere. De måtte gå i rekke gjennom hendene 
til arbeiderne før de blei ferdige . Ingen enkelt
person kunne lenger si om dem: Det har jeg la
ga, det er mill produkt . 

Men når grunnforma for produksjonen er 
arbeidsdelinga slik den har vokst fram spon
tan! og oppstått uten plan litt etter litt, får 
produktene form av vorer. Og gjensidig vare
bytte, kjøp og salg, setter enkeltprodusentene 
i stand til å tilfredsstille sine ulike behov. Sånn 
var det i mellomalderen. Bonden solgte f.eks. 
jordbruksprodukter til handverkeren og kjøp
te handverksprodukter av han. I dette sam
funnet av enkeltprodusenter, vareprodusen
ter, trengte den nye produksjonsmåten seg nå 
inn. Den planmessige arbeidsdelinga, sånn 
som den var organisert i hver enkelt fabrikk, 
stilte seg midt i den planløse arbeidsdelinga 

• Sdorrigc fotnote. -Ref. 

som, a , ,0,st fram spc> n tant, og rå dde i hele 
sam fwnn et. Den !-.amfunn , me~~i f e p1od ui.~j0-
nen k0 rr. ,i de 0m sid e med enl.cl :pr0dubJ0-
nen. B:f fC> produkter blei sc> lgt pi, samme 
markec . og dermed til o mtren t sarr,r.ie pri ser. 
~1en der. planme~5-it!e orfani s.a ~jonen \ar 
mekt i,:e,e enn den spontane arbe idsdelinga. 
Fabri,,ene som arbeidde samfunnsmessig, 
framst ilte ,arene sine b illigere enn de enslige 
småprodu sentene. En,eltprc>du, , jo nen bukka 
under på det ene området etter de : andre, og 
den "3mfunnsmessige prc>dul.sjonen re,·olu 
sjonerte hele den gamle produ,sjonsmåten . 
Men d enne re"olusjonære ,arakteren som den 
samfu nns messige produ,sjoncn hadde, \'ar så 

lite forstått at den tvert om blei innført som et 
middel 1i l å "ke og fremme vareprodul-sjonen . 
Den op;,s10 i direkte til,nytninf til , ·is se IC\fte 
stenger for varcproduk sj0nen og "arenyttet 
som ah fans: kjopmanns,apital, hand,erk og 
lonnsart-eid. I og med at den samfunnsn:iessi
ge produhjonen sjol c>pptråtte som ei ny form 
for va reproduksjon, gjaldt de gamle tileg
ningsf ormene for ,·areprodul-sjonen fullt ut 
for den også. 

I varep rodul-sjonen som hadde ut, il-la seg i 
mellomalderen, kunne sporsmålet om hvem 
som slulle eie resultatene a\' arbeidet ov.crho
det ikke oppstå . Som regel hadde enkeltpro
dusenten sjøl laga tingen, med råstoff som til
hørte han og som han ofte sjøl hadde fram
stilt, med egne arbeidsmidler og med sitt 
eget eller familiens handarbeid . Han behøvde 
slett ikke tilegne seg produktet, det tilhørte 1 

han uten videre. Det at h,an eide produktet 
bygde derfor på egel arbeid. Sjøl når det blei 
brukt hjelp utafra, spilte den som regel liten 
rolle, og arbeideren fikk ofte andre goder ute
nom lønna . Læreguttene og svennene arbeid
de mindre for kost og lønn enn for å få opplæ
ring, så de kunne bli mestere sjøl. Så blei pro
duksjonsmidlene konsentrert i store verkste
der og manufakturer, og fon·andla til det som 
faktisk var samfunnsmessige produksjons
midler. Men de samfunnsmessige produk
sjonsmidlene og produktene blei behandla 
som om de var enkeltpersoners produksjons
midler og produkter. Hittil hadde han som ei 
de arbeidsmidlene tilegna seg produktet fordi 
produktet som regel var hans ~get, mens hjel
pearbeid utafra var unntaket. Nå fortsatte 
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hets forh old. sånn m m p :\ la nde1. bi d, o d e n til 
å 1ill rrd ss : illc beho,a ti l f") d~lherr en Of Så . 
H er f orq, iU, d el a l1, a iae noe bytte , og pro
d ul. :ene fil.. l. de rm ed ikl.c 1. aral.t er a, , ·arer . 
B~ndcf;; mii ien p rod u, en e neste n al t d en had 
de bruk for. red sl. a p Of I.l ær li,.eså vel som 
levnetsmidler . FNst da bondefamilien kom så 
langt at den produserte et over skudd utover 
de1 de trengte sjc,l og naturala,·giftene til foy
dalherren, først da produserte den varer. Da 
dette o,ersl.uddet blei kasta inn i det sam
funn smess ii,e byttet og budt fram til salgs, 
blei det vare. Handverl.erne i byene måtte rik
tignok produsere for b)1te helt fra første 
stund. Men de dekte også størstedelen av sine 
egne beho, sjol. De hadde h ag er og små jord
lapper. De sla pp bu ska pen sin på a!menninge
ne , der de også fil.I. tre,i rl.e og brensel. Kvin
nen e spant lin og ull, os, . Pro duksjonen be
regna på bytte, vareproduksjonen, holdt ak
kurat på å opps tå . Del gjorde at byttet var be
grensa. marl.edet begrensa, produksjonsmå
te n stabil. Det føne til Jol.al a,pensing utetter 
og lokalt forbund innetter, marl.-systemet• på 
landet og laugsvesenet i byene. 

Men da vareprodul.sjonen utvikla seg , og 
sa:rlig da den l. a pitalisti sl.e produksjonsmå
ten oppsto, begynte lovene for vareproduksjo
nen, som hadde h"ilt til nå, åvirke åpnere og 
mektigere . De gamle banda losna, og de gamle 
skrankene som skilte, blei brutt ned. Produ
sentene blei mer og mer forvandla til uavhen
gige, frinstående vareprodusenter . Anarkiet i 
den samfunnsmessige produksjonen kom 
fram i dagen og blei san mer og mer på spis
sen. Men det viktigste midddet som den kapi
talistiske produksjonsmåten brukte til A drive 
fram delte anarkiet i den samfunnsmessige 
produksjonen, var ncllopp det motsalte av 
anarki, Det var den økende organiseringa av 
produksjonen som samfunnsmessig produk
sjon innafor hvert enkelt produksjonsforetak . 
Med denne løftestanga gjorde den kapitalisti
ske produksjonsmåten slutt på den gamle, fre
delige stabiliteten. Der den kapitalistiske pro
duksjon·småten blei innført i ei industrigrein, 
tålte den ikke noen eldre driftsmåte ved sida 

• f<llo ei< 01 drifl av jorda. - Rrd. 

•• Hondrlslcri,rn, ptJ /6- 0117-lumdrrtalltt - ei rekke 
k.rian mdlom de 1i.n1c nu0p(iskc statmt om hqrmi> 
ni<! i handelen mod India oa Amerika. OI for l erobre 
kolonimark<dn. Opphavli& nr En,land oa Holland ck 

a ,· seg . Der d en fil.I. ta l. e t på et ha nd,er l. . u t
r vd da d en det ra mle hand ,erket. Arbeidsplas
se n blei ei s la f marl. . De sto re geog rafisl. c opp
d aginge ne og l.olo n iseringa som fulgte, man • 
ged obla a\Setning,o mrådet og satte fart i for
vandlinga fr a handverk til manufaktur. Det 
var il.le ba re mello m de enkelte lol.ale p rodu
sentene at kampen brøyt ut. De lokale kampe
ne vok ste til na sjonale kamper, til handelskri 
gene på 16· oi; 17-hundretallet. .. Nå til slutt 
ha r sto rindustrien Of oppkomsten av verdens
marl.edet gjort kampen universell, Of samti
dig uhDrt vold som . Fordeler i produksjonsvil 
kåra , enten de er naturlige eller skapte, avgjor 
om det står til liv både blant enkelte k a pitali
ster og blant hele industri er eller land. De som 
ligger under i kampen blir rydda a, vegen uten 
nåde . Det er den darwinsk c kampen for tilvæ
rel sen som blir.overfort med økt raseri fra na
turen til samfunnet. Her rj ser naturtilstanden 
blant dyra seg som høydepunktet i menneske
nes utvikling. Motsigel sen mellom samfunns
messig produksjon og kapitalistisk t il egning 
fram står nå som mo/setninga mellom organi
serini a 01• produksjonen i den enkelte fabrik
ken og anarkiet i produksjonen i samfunnet 
som helhet. 

Den k a pitalistiske produksjonsmåten beve
ger seg i begge disse ytringsformene B\' mots i
gelsen som er innebygd i den gjennom oppha 
vet. Uten mulighet for å slippe ut går den 
gjennom den «vonde sirkelen» som allerede 
Fourier oppdaga. Men det som Fourier på si 
1id ikke kunne se, er at denne sirkelen lill ener 
lill blir trangere, al bevegelsen heller har form 
som en spiral og må ende i et sammenstøt med 
sentrum, akkurat som planetene. Det sam
funnsmessige . produksjonsanarkiet er driv
krafta som mer og mer forvandler det store 
flertallet av menneskene til proletarer, og det 
er igjen proletarmassene som tilslun skal gjø
re ende på produksjonsanarkiet. Det sosiale 
produksjonsanarkiet er drivkrafta som for
vandler den uendelige perfcksjonsevncn til 
maskinene i storindustrien til et tvangspåbud 
for hver enkelt industrikapitalist om å gjøre 
maskinene sine mer og mer fullkomne eller gå 

viktig.ste landa ,om konkurrnlc med hverandre. (typiske 
handebkriJ<T var de mselsk •hotl.andske krigene 16S2-
S4, 166-4-67, oa 1672-7•) oa seinere England oe Fra
nkrike. England 1ikk av med I.Ciercn i diuc krisene. Ved 
slutten av 17-hundrnallct umla Enrland neslen hele 
\'trdcnshanddcn i sine hmdcr. 

han som e id e arhcid , m id irnc å t ilc, ne scf p r0 -
d ul. 1et. sj " l 0m d el il.1.e , ar han; r r,,ju l. t k n
!' er . m en u ttl uUcnde prod ul. t a , ondrf'1 or
t>cid. )';i, b lei p rodu l.1rne la ea samfu n ns mes
sig. men d et, a r il. ke de so m , irk cl if sat te pro
du ks jon, m idl rnc i bnegc lse o g , irkelig laga 
produktene so m tilegna seg d em, d el , a r J.:api-
1alis1cne. Pr0duksjo nsmidlene o g p roduk sjo
nen er egentlig blin samfunnsmess ig . Men de 
blir underkasta ei tilegningsfo rm som har som 
forut setning den enl.eltes pri,·atp roduk sjon, 
der alt så hver mann eier sitt eget pro dukt og 
forer de t til torgs. Produl. sjonsmåten blir un
de rka sta denne tilegnin gs forma , enda forut
setninga for den er oppheva.• 

Hele sommcns1ø1e1 i dag fin s all som A ime i 
denne motsigel se n , som gir d en nye pr oduk
sjon småten kapi ta li sti sk ka rakter. J o mer den 
nye produksjonsmåten fikk herred c, mmet på 
alle a,gjorendc produhjonsområder og i alle 
økonomisk avgjørende land , jo mer enkelt
produksjOnen blei trengt tilbal.e til en u,·iktig 
rest , jo grellere må11e det stå fram i dagen ar 
den samfunnsmes.sire produbjonen og den 
kapitalistiske tilf'?ningo ikke lot seg fo rsone. 

Som sa gt opr,daga de før ste kapi tali stene at 
!o nnsa rbeid et alt fans. Men det var lø nnsar 
beid som unnt a k , som att å tn æ rin g, n ødhjelp 
og gjennomgangsfase . La nda rbeider e n som 
nå og da gikk på d ag lø nn hadde noen mål 
egen jord, og 1il nød kunne han leve a, dem 
aleine . Laugsordninga sø rga for a t h a n som 
var svenn i dag, gikk o ver 1il å bli mester i 
morgen. Men så snart produksjonsmidlene 
blei gjort samfunnsmessige og konsentrert i 
hendene på kapitalister , endra dett e seg . Både 
produksjonsmidlene og produktet til enkelt
produsenten blei mindre og mindre verdt. 
Han hadde ikke annet å gjøre ennå gå til ka
pitalisten og få lønn . Lønnsarbeidet , som før 
var unntak og nødhjelp, blei nå regel og 
grunnform for hele produksjonen . Før var det 
allåtnæring, nå blei det arbeiderens eneste ar
beid . Han som var lønnsarbeider nå og da, 
forvandla seg til lønnsarbeider på livstid. 
Mengden med lønnsarbeidere økte voldsomt 
da føydalordninga samtidig brøyt sammen, 

• En ucnticr ikke forklar<" hcr at sjøl om tilt1,ningsfor• 
mo var som før. blei Jcarokttrtn av tilc-gninia rt'\ olusjo
ncr1 i dcnnt pr~n. like myr i.om l)foduhjoncn. Om 
.iq til<Jn<r fflCI! min Cl!<I produkt ell<r andres produkt, 
Uer ekt naturligvis 10 fonkj('l1igc 1ik-gnin,:sann. I for• 
bifarten: Lenru.arbcickt. M>m alt inneholder kimrn 1il 

Ool.l.e nc til foyd a lherr ene hle i o ppll'.' 51 n, 
bc,ndenc b lei dr e , et , dl. fra ga rd ene si ne. 
Prod u ksJo nsmid lc nc , ·a r 1. o n, entr c rt i h ende
ne på kapi ta li stene , og pr o du , en1 ene ha d de 
mi sta ah d e e id e, u nn ta tt a r beid skr a ft a s i. 1' å 
ble i prod uksjonsmidler og p rod usent e r skilt 
fra hverandre . J.fotsigclsen mellom samfunns
messig produksjon oi kapiralis risk ri/egning 
slo from i dagen som morsetninga mellom 
borgerskap og pro/erariat. 

Vi har sett at den kapitali stiske pr o duk 
sjon småten trengte seg inn i et samfunna, va . 
reprodusenter, enl.eltprodusenter, og at den 
samfunnsmessige sammenhengen mellom dem 
blei formidla ved at d e bylt a produktene sine . 
Men alle samfunn som er tufta på varepro
duksjon har den eg enskapen at produse ntene i 
samfunnet har mi sta herredommet over sine 
egne samfunnsmess ige forbindelser. Hver 
produserer for seg sjc,! for å dekke sitt særlige 
bynebehov med de produk sjonsmidlene han 
måtte ha. Ingen veit hvor mye av ens egen ar
tikkel som kommer på markedet, eller h" or 
mye det er behov for. Ingen veit om hans in-di
viduelle produkt dekker et virkelig behov, om 
han får dekt kos tnadene sine eller om han 
o ver hodet kan få solgt pr oduktet. D et herske r 
ana rki i den samfunnsmess ige produksjonen . 
Men akkurat som alle andre produksjonsfor 
m er har vareprodu ksjonen sine særegne, ibo
ende lover som den ikke kan lø ses fra. Og dis
se lovene vir ker trass i anarkiet, i og gjennom 
anark iet. De ko mmer til syne i den eneste sam
funnsmessige sammenhengen som varer ved , i 
varebyttet, og gjør seg gjeldende overfor hver 
enes te produsent som konkurransens tvangs 
lover. Til å begynne med er de altså ukjente 
for disse produsentene sjøl, scim først må opp
dage dem litt eller lin, gjennom lang erfaring. 
De virker altså uten og mot produsentene, 
som blinde naturlover for produksjonsforma 
deres . Produktet er herre over produsenten. 

I mellomaldersamfunnet, særlig i de første 
hundreåra, var produksjonen først og fremst 
retta inn på eget bruk . Den tilfredsstilte i all 
hovedsak bare behova til produsenten og fa. 
milicn hans . Der del var personlige avhengig-

hdc den kapitalistiske produksjorumå1en. n svzrl gam
malt . Der foregikk enkeltvis<>& spredd i hundreir, sid, 
om side med 1lavcrict. Men denne ki~n kunne ikke 
vokK og bli den kapitaliuiskc produk1jonsmi1cn ferde 
hi11ori1kc roru1s.t1nin1cnc var skapl. (En1m sin ~k
nød. ) 
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under. Men å g_iorc ma skinene fullknmnc er 
del samme som å gjorc menne,kearbeid o, er
n"dig. Om innførinf Of formering a,· maski
neri be1yr al millioner a, handarbeidere blir 
fonrengl av færre ma ~kinarbeiderc, så bc1yr 
forbedring av maskineriet at ner og ner a,· 
maskinarbeiderne blir fonrengt. I sisle om
gang bet~T det at det står et antall lonnsarbei
derc til disposisjon uto,·er kapi1alens gjen
nomsninlige sysselse11ingsbehov, en fullsten 
dig industriell reser,earme, som jeg kalte dem 
alt i I 845°. Den står til disposisjon i de tidene 
da industrien arbeider under høytrykk , og blir 
kasta på gata under del krakket som nodven
digvis må følge. Den er til alle tider ei blyvek I 
om fø11enc på arbeiderklassen i kampen den 
fører mot kapi1alcn for å være til , en regula1or 
som holder arbcidslonna nede på det lave ni
vået som svarer til kapi1alens behO\'. Sånn går 
det til at maskineriet, for å si det med Marx, 
blir del viktigste middelet kapitalen har til å 
føre krig mot arbeiderklassen, al arbeidsmid
lene stadig slår levnetsmidlene ut av handa til 
arbeideren, at arbeiderens egel produkt for
,·andler sef til et redskap for å holde arbeide
ren nede.•• 

Sånn har del seg at økonomisering med ar
beidsmidlene fra f0rs1e stund sam1idig forer 
til hensynsløs sløsing med arbeidskraf1 og rov 
av de normale forutsetningene for arbeids
funksjonen.••• Sånn har det s~ at maskineriet, 
som er det mektigste middelet til å forkorte ar
beidstida, slår om til å bli det sikreste midlet 
for å forvandle hele levetida til arbeideren og 
familien hans til disponibel arbeidstid som ka
pitalen kan utnytte. Sånn har det seg at over
arbeid for den ene blir til arbeidsløshet for 
den andre, og at storindustrien, som jager jor
da rundt etter nye forbrukere, innskrenker 
forbruket til massene hjemme til et sultemini
mum og dermed undergraver sitl eget indre 
marked. «Den loven som stadig holder den re
lative overbefolkninga eller industrielle reser
vearmeen i likevekt med om fanget og energien 
av kapitalakkumulasjonen, smir arbeideren 
fastere til kapitalen enn Hcphaistos sine len
ker bandt Promethcus til berget. Det fører til 
en akkumulasjon av elendighet som svarer til 

• •Tilstanden til arb<idc:-rklu,en i E.nrland•, •· 109 (5< 
Man E.nrels 11',r-k,, tyi;k utr•••· Bd 2, •· 314. -lift!.) 

•• 5< Man E.nrrls H'.-rt•· tysk utµvt, bd . 23 , . 459 01 
511.-Rld. 

al.kumulasjonen a, kapi1al. Al. l.umulasjnncn 
a, ril.dnm ved ell y11erpunkt er sam1idig en 
al.kumulasjon av elendighet, arbeids slit, sla
' cri, u,·itenhe t , dyriskhet og moralsk forfall 
, cd det andre ytterpunktet , d, s . hos den klas
sen som produserer si11 eger produ/.:r som /.:a
p,ra/. » (\larx, A"apiralen, s. 671."" .. ) 

Og å vente ei annen fordeling av produkte
ne under den kapitali s1iske produksjonsmå
ten, det er de1 samme som å forlange at elek
trodene i et ba1tcri ikke skal spalte , ·annet 
mens de står i samband med batteriet , og ikke 
skal ut,·ikle surstoff ved den posi1ivc og vann
stoff , ·ed den negative polen . 

Vi har seil hvordan anarkie1 i pr0duksjonen 
i s.amfunnet gjør at forbcdringsevnen i moder
ne ma skineri, som blir drevet til høgdepunk
tet, forvandler seg 1il et tvangspåbud for den 
enkelte industrikapitalisten om å forbedre ma
skineriet sin s1adig vekk for å øke produk
sjomkrafta i det uten stans. Bare det at det 
faktisl- er mulig for han å utvide produksjons
området, forvandler seg til et tilsvarende 
tvangspåbud for han . Storindustrien har ei 
enorm utvidingskraft som får utviding,krafta 
til gasser til å virh som barnemat i sammen
likninf:. Denne krafta står nå for øynene på 
oss som en kvalitativ og kvanti tativ utvidings
lrang, som hånler av all motstand. Monryk
kct blir danna av forbruket, avsetninga, mar
kedene for produktene fra storindustrien. 
Men utvidingsevnen til markedene, både i ut
strekning og intensitet, blir først ·og fremst 
styr! av helt andre lover som virker med mye 
mindre kraft. Derfor kan ikke utvidinga av 
markedene holde felge med utvidinga av pro
duksjonen. Kollisjonen blir uunngåelig, og et
tersom den ikke kan skaffe fram noen lesning 
med mindre den sprenger sjølve den kapitalis
tiske produksjonsmåten, blir den periodisk. 
Den kapitalistiske produksjonen skaper en ny 
«vond sirkel». 

Sannheten er at siden 1825, da den første 
allmenne krisa brøyt ut, har hele den indu
strielle og kommersielle verden, produksjonen 
og b}1tet til samtlige siviliserte folk og de mer 
eller mindre barbariske vedhenga de har, gåll 
av sporet sånn omtrent hvert tiende år. Om-

••• ~mm< >!cd, s. 06. - /1,d. 

•••• Samme- 11cd.1 . 675 . - Rrd. 
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setninga stanser, markedene er o,·erfylte, pro
duktene ligger der i hauger like s1ore som de er 
u,al,bare, kreditten for svinner, fabrikkene 
står stille, de arbeidende massene mangler lev
netsmidler fordi de har produser! for mye av 
dem, konkurs følger på konkurs, tvangssalg 
følger 1,angssalg. Denne stansen varer i åre
vis, produktivkrefter som produkter blir sløst 
bort og odelagt i masseomfang, inntil de opp
hopte varemassene endelig går unna til større 
eller mindre ,verdiforringelse. inntil produk
sjon og bytte småll om senn kommer i gang 
igjen. Lill eller lill blir gangarten raskere, går 
over i trav, det industrielle travet går over i ga
lopp, og galoppen skynder på til tøylesløst 
stormrill i et fullstendig industrielt, kommer
sielt, kredinmessig og spekulativt hinderrill 
helt til det til slull, eller halsbrekkende 
sprang, ender i grøfta igjen - i et ny11 krakk. 
Og så er det på 'n igjen. Siden 1825 har vi opp
levd delte fem ganger, og opple\'er det nå i 
øyeblikket (1877) for sjclle gang. Karak1eren 
av disse krisene avtegner seg så skarpt at Fou
rier ramma alle sammen da han betegna den 
første som crise plethorique, overnodskrise. 

I krisene kommer motsigelsen mellom sam
funnsmessig produksjon og kapi1alis1isk tileg
ning til voldsomt utbrudd. \'areomlopet stan
ser øyeblikkelig opp, sirkulasjonsmiddelet, 
pengene, blir ei sirkulasjonshindring. Alle lo
,·er for vareproduksjon og varesirkulasjon 
blir stilt på hodet. Den økonomiske kollisjo
nen har nådd høydepunktet: produksjonsmd
len gjør opprør mol by/lemålen . 

Det at den samfunnsmessige produksjonen 
innafor fabrikken har utvikla seg til det punk
tet at den er blill uforenlig med anarkiet i sam
funnsproduksjonen som fins side om side med 
og over den - denne kjensgjerninga blir gjort 
handgripelig for kapitalistene sjel ved den 
voldsomme kapitalkonsentrasjonen som blir 
gjennomført under krisa ved at mange store 
og enda flere små kapitalister blir ruinert. He
le mekanismen til den kapitalistiske produk
sjonsmåten svikter under trykket fra_ produk
tivkreftene den sjel har skapt. Den greier ikke 
å forvandle hele denne massen av produk
sjonsmidler til kapital ·lenger. Produksjons
midlene ligger ubrukte, og nenopp derfor må 
den industrielle reservearmeen også ligge 
ubrukt. Produksjonsmidler, levnetsmidler, 
disponible arbeidere, alle elementene i produk
sjonen og den allmenne rikdommen foreligger 
i overflod. Men «overfloden blir kilde til nød 
og savn.» (Fourier), fordi det netlopp er den 
som hindrer produksjons- og levnetsmidlene i 

å l:,l i fonan: la 1:; kapi1al FN i de1 kap1:a hs1i
ske samfunne: > an il-1-e produbjon, m id lene 
begynne å \'i rke fo r de har fon an d ia se, til 
kapital, til mid de: for utby1ting a, mcn nesl-c
lig arbeid , kraft. Det at produksjons- Of IC\
netsmidlene må ha egenskap a, kapital står 
som et S!"'l-else mellom dem og arl:,eidcrne. 
Det er de1 eneste som hindrer de materielle og 
de personlige lt' ft~1engene for produksjonen i 
å komme sammen . Det er det eneste som for
byr produk sjonsm idlene å fungere, arbeiderne 
å arbeide og le, c. På den ene sida blir a lt så 
den kapitalisti sl-e produksjonsmåten kjent 
skyldig i å ikke greie å forvalte dis se produk
tivkreftene lenger . På den andre sida pr~ser 
disse produkt i, krcf1enc sjol på med okende 
kraft for å få o ;:- ;:-he,a motsigchcn . fo r å sli p
pe løs fra å ha egenskap av kapi1al, for å nr

kelig bli anerJijenl i J..ara/.:rer-al' samfunnsn:es 
si~e produkril'/..refrer. 

På den andre sida presser disse produkti,·
kreftene sjøl på , med økt styrke for å få opp
heva denne mo1sigclsen, for endelig å få aner
kjent sin karak ter av samfunnsmessige pro
duktivkrcf1cr. Ixt er dene mo11rykket som 
tvinger kapi1al is tl-lasscn sjøl til å behandle 
produktivkreftene som samfunnsmessige , så 
langt dene o,crhodct er mulig innafor kap ita 
listiske forhold Både den industrielle ht'g • 
trykksperioden med grenseløs oppblåsing a,· 
kredi11en og krak kei sjel, som fører til a t store 
kapitalistiske foretak bryter sammen, dri"er 
størsteparten a,· produksjonsmidlene til å bli 
samfunnsmessige i den forma som vi finner i 
forskjellige slags aksjeselskaper. Mange a,· 
disse produksjons- og samferdselsmidlene er 
så kolossale fra før at de - som for eksempel 
jernbanen - utelukker alle andre former for 
kapitalistisk utby11ing. På et visst steg i utvik
linga strekker ikke denne forma til heller. 
Storprodusentene innenlands i ei og samme 
industrigrein slår sct sammen i en «trust», ei 
forening som har som mål å regulere produk 
sjonen . De avgjør hvor stor mengde produk 
ter som skal produser~. fordeler det seg imel
lom og tvinger dermed gjennom den salgspri
sen de har fastsatl på forhånd. Men enersom 
sånne truster som regel går opp i liminga så 
snart de støter på dårlige tider, driver nettopp 
delle dem fra mo, er mot at de blir enda mer 
konsentrert, gjor1 samfunnsmessige . Hele in
dustrigreina forvandler seg til ell eneste stort 
aksjeselskap, og konkurransen innenlands vi
ker for et indre monopol ved delte ene selska
pet. Det1e skjedde alt i I 890 med den engelske 
alkaliproduksjoncn. Nå. etler at 48 store ta-
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ri ~i ~ ker er smelta ~ammen. blir dt:i dre\Ct av 
,:li eneste selskap med enhe:i:f ledelse og en 
1,apital på 1:r, millioner mark. 

J trustene slår den frie konkurransen o,er i 
monopol. Oe den planlr,,e prodd,jonen i det 
i,apitalistiske samfunnet kapi,ulerer for den 
planmessige produbjonen til det sosia li st iske 
samfunnet, som trenger seg inn. Rik tignok 
skjer del bare til nytte Of glede for kapitaliste
ne ennå. Men her blir utbyttinga så handgripe
lig at den må bryte sammen. lUe noe folk vil 
finne seg i at produksjonen blir leda av en 
trust, at hele fioklen blir utbytta så utilslørt 
av en liten bande kupongklippere. 

Enten det foregår slik eller sånn, med eller 
uten truster, må den offisielle representanten 
for det kapitalistiske samfunnet, staten, til
slu11 overla ledelsen for produksjonen .• At 
denne forvand linga til statseiendom er nød 
vendig. bli r førs t åpenbart i de store samferd
selsbed riftene: Post, telegraf. jernbane. 

Om krisene avslørte at borgerskapet ikke 
evner å fon·alte produktivkreftene lenger, så 
viser forvandlinga a,· de store produksjons- og 
samferdselsbedriftene til aksjeselshp, truster 
og statseiendom at borgerskapet ikke trengs til 
delle formålet lenger. Nå er det lønna tilsaue 
som tar seg av alle funksjonene til borgerska
pet. Kapitalistene har ikke annen ~mfunns
messig virksomhet lenger enn å stikke til seg 
revenue (overskudd - Red.}, klippe kuponger 
og spille på børsen, der de forskjellige kapita
listene fiår hverandre for kapital. Akkurat 
som den kapitalistiske produksjonsmåten 
først fortrengte arbeiderne, så fortrenger den 
nå kapitalistene og forviser dem til den over
flødige befolkn inga , akkurat som med arbei
derne, sjøl om kapitalistene ikke går inn i den 
industrielle reservearmeen uten videre. 

• Jq: sia md. For del a bare i d(1 1ilfcllc1 1 1 

produksjoru• og umfrrd~lsmidlcnc -.,i,krfig har vokst 
fra l ledes av aksjeselskaper, 1lik ar 1taudrih er blirr 
•ko"omi.sk uavvi~Hg, bart i dent tilfrll~ bttyr stats
drift tt økonomisk framsteg, sjel nir dc1 blir a,jcnnom
fen av 1111m i dag. Da vil det si 11 en ha.r nJidd ti fente 
d:ritt i retning av at umfu nOC"t overtar alle produktiv-

_____ ..Jk..,r"t-'-"ltcn~...Mm i_>rio~tid..t11.cr..aJ.B.i>m.ucLkaslu~gcUJ 
i st.audrift, er dtt op~tjtt en viu falsk sosll.lismt 10m til 
oa med er urana til undtrdmighct her OI! da . Den cr
klac rcr u1tn vidcrt II oil 1lat.sdrif1. ril 01 med Bismarck 
sin, er MMi.ilisWk . Dt-l er srcitt a1 om 1i...udriha av to-
bakkwnddm er sosiali>1isk, u hører Napoleon oS 

Mntnnich med blant rrunnlea.,nnt 1v wsia.lismm. 
Mm det •ille slett ikkt vEfl noe >OSialutisk tiltak. dirtk• 

Men ,crken for\'andlinga til aksjeselskap og 
tru ster elle, statseiendommen opphn·er pro
dukti, kreftenes egenskap a\' kapital. Det sier 
seg sjøl når det gje lder aksjesel skaper og tru
ster. Men den moderne staten er bare den or
ganisasjonen som det borgerlige samfunnet 
utstyrer seg med for å holde de allmenne ytre 
vilkåra for den kap itali st iske produksjonsmå
ten i hevd mot overgrep, både fra arbeiderne 
og enkelte kapitalister. Hva for form den enn 
tar, er den moderne staten egentlig ei kapitali
stisk maskin, kapitalis tenes stat, den ideelle 
felleskapitalisten. Jo mer produktivkrefter 
den overtar som sin eiendom, dess mer blir 
den en virkelig felleskapitalist, og dess nere 
statsborgere utby11er den. Arbeiderne blir 
lønnsarbeidere, proletarer. Kapitalforholdet 
blir ikke oppheva, det blir tvertom sau på 
spissen. Men på spissen slår det om. Det løser 
ikke konflikten at staten eier produktivkrefte
ne, men det bærer i seg det formelle middelet, 
handtaket til løsning. 

Løsningen kan bare ligge i at den samfunns
messige naturen til produktivkreftene faktisk 
blir anerkjent, altså at produksjons-, til
egnings- og byttemåten kommer i samsvar 
med den samfunnsmessige karakteren til pro
duksjonsmidlene. Og dette kan bare skje ved 
at samfunnet åpent og uten omsvøp tar pro
duktivkreftene i sitt eie, fordi de har vokst fra 
all annen ledelse enn den samfunnet kan gi. I 
dag vender den samfunnsmessige karakteren 
til produksjonsmidlene og produktene seg 
mot produsentene, bryter gjennom produk
sjonsmåten og byttemåten periodisk og tvin
ger seg sjøl gjennom som en voldsom og øde
leggende naturlov som virker blindt. Men når 
samfunnet tar produktivkreftene i eie kommer 
produsentene til å hevde den samfunnsmessige 

karakteren a, pre>duksjonsmidlene o, pro
duktene sjøl . og den kommer til å fon·andle 
seg fra;, ,ære en kilde til forstyrrelse Of perio
diske sammenbrudd til~ bli den mekti,s1e løf
testan,a for produksjonen. 

De kreftene som virker i samfunnet virker 
alldeles som naturkrefter: blindt, voldsomt, 
ødeleggende, så lenge vi ikke skjønner dem el
ler rekner med dem. Men om vi forst skj(lnner 
dem, fatter h,ordan de virker, hva for retning 
de har og hva de forer til. så står det på oss å 
kgge dem mer og mer under oss og nå måla 
våre ved hjelp av dem. Og delle gjelder ganske 
særlig for de veldige produktivkreftene som 
fins i dag. Så lenge vi vegrer oss hardnakka 
mot å forstå den naturen og karakteren de har 
- og den kapitalistiske produksjonsmåten og 
de som forsvarer den s trill er imot å forstå det
te alt de kan - så lenge virker disse kreftene 
trass i oss, mot oss, så lenge rår de over oss, 
som vi har vist utførlig for. Men når vi forst 
forstår hva for natur -de har, kan de fon·andle 
seg fra demoniske herskere til villige tjenere i 
hendene på prod usenter som samarbeider. 
Det er som forskjellen mellom den l'ldeleggen• 
de makta elektrisiteten har i lyn under torden
vær og den temma elektrisiteten i telegrafen 
og buelampa, som forskjellen mellom en 
brann og ilden som arbeider i menneskenes 
tjeneste. Når dagens produktivkrefter blir be
handla i samsvar med naturen sin, som ende
lig er forstått, kommer det samfunnsmessige 
produksjonsanarkiet til å vike plassen for ei 
samfunnsplanmessig regulering av produksjo
nen, både eller fellesskapet si ne behov og be
hova til den enkelte. Da må den kapitalistiske 
tilegningsmåten, der produktet først trælbin
der produsentci:i og derellcr han som tilegner 
seg produktet, vike plassen for en tilegnings
måte av produktene som er tufta på naturen 
til de moderne produksjonsmidlene sjøl: på 
den ene sida direkte samfunnsmessig tilegning 
av midlene til A opprettholde og utvide pro
duksjonen, på den andre sida direkte indivi-

t< eller indirektt, bevisst tiler ub<vissr, om clcn belgiske duell tilegning av levnets-og nytelsesmidlene. 

pruduksjonsmidlene til srarseiendom. Men 
dermed opphe,er det sei; SJØ! som proletariat, 
dermed opphever det alle klasseforskjeller og 
klas;emotsetninger og dermed også staten 
som stat. 
(, .. ) 

Nå er dette punktet nådd. Den politi~ke og 
intellektuelle bankerotten til borgerskapet er 
knapt noen hemmeli,:het for dem sjøl lenger, 
og den økonomiske bankerotten deres gjentar 
seg regelmessig hvert tiende år. 1 h ver krise 
blir bo rgerskapet halt av sine egne produk
tivkrefter og produkter som det ikke kan bru
ke til noe, og det står hjelpeløst framfor den 
meningsløshet at produsentene ikke har noe å 
forbruke fordi det er for få forbrukere. Eks
pansjonskrafta i produksjonsmidlene spren
ger banda som den kapitalistiske produk
sjonsmåten har lagt den i. Å befri den er det 
eneste vilkåret som må oppfylles før vi kan få 
ei uavbrull og stadig raskere utvikling fram
over av produktivkreftene, og dermed ei prak
tisk talt grenseløs økning a,· sjølve produksjo
nen. Og ikke nok med det. Den samfunnsmes
sige tikgnini:a av produksjonsmidlene fjerner 
ikke bare den kunstige hemminga av produk
sjonen som vi har nå, den gjør også slutt på 
den positive ødslinga og ødeleggelsen av pro
duktivkrefter og produkter som nå følger 
uunngåelig av produksjonen og når høgde
punktet i krisene. Videre setter den samfunns
messige tilegninga av produksjonsmidlene fri 
en mengde produksjonsmidler og produkter 
for fellesskapet, ved A gjøre slutt på det van
vittige og ødsle luksusforbruket til de klassene 
som hersker nå og de politiske representante
ne deres. Muligheten for å sikre tilværelsen 
for alle samfunnsmedlemmer ved hjelp av den 
samfunnmessige produksjonen, en tilværelse 
som ikke bare er helt ut tilst rekkelig materielt 
sett og blir rikere dag for dag. men også ga
ranterer dem fullstendig fri utvikling og bruk 
av kroppslige og åndelige anlegg - denne mu
ligheten fins nå for første gang, men den 
fins.• 

"a1<~ bygde hovedjernbanen sin sjøl av helt vanlige fi. I O med at den ka italistiske roduks ons- . . . . . 
nanS1ttlc og poliuskt grunner, dier om Bismarck la ho- g · P P J • Er par tall kan g1 co tilnz:rma fortslllhng om den enor-
vedjcrnbancn i Prøyucn under staten uten ar d<1 var måten mer og mer forvandle_r det store fiertal- me ekspansjonskrafta i de moderne produhjorumidlt• 
ekonomisk nødvendig, bare ror• kunne rc11t den bedre let av befolkninga t il proletarer, skaper den ne, sjel under trykk fra kapitalismen. Etter Gifltru bt· 
inn pl krig og utnytte den bedr<, oppdra jcrnbantpcn,o- den makta som er nødt til å gjennomføre den- rcgninper var to1atrikdommm i Storbritannia oa Irland i 
nalct til "emm•h~ for rqjcringa <>a lrmt Dl fremst ne revolusjonen, eller gå under sjøl. I og med ru nd' tall : . . . 
l.oL.i..sbI[t.xg"aunntcl~k1idt..1011L\'.aL.u.nbrngig av at den- kapital'istisk-e-produ·hjonsmåten-prCS" 181 ◄ ......... 2200 m,11. pund • « m~lhardcr Mark 
parlamentsvedtak. Ellen V11ic rien kongeloie siøhandt- 1865 . ........ 6100 moll. pund• 122 m,lhardcr Mark 
len, den kon1tiige porstltnsmanufakrurm og til oa med ser mer og mer på for å få forvandla de store 1875 ......... 8500 mill. pund • 170 milliarder Mark 
kompaniskredderne i ha:rm Vltrt sosialisti>kt innrctnin- produksjonsmidlene som er blitt ~mfunns- NAr d<1 a.itldcr ødslinµ med produksjonsmidler oa 
1cr.Oglikodanvilltdctva,r1medt1tihakwm•nlurr..., messige til statseiendom, viser den ,jøl vegen produkter i kristne, .t blei totaltape1 bue i dm tyskt 
foreslo i trcdvdra, i rqjtringsticla til Fredrik Vilhdm til A få fullført denne revolusjonen. Proletari- j,nrindustri<n i dm 1iste kriu bnq,na til ~55 millioner 
Ill, ntmlig & 1& over til 1tal>drih a• - borddlmc. 

1 1 1 1 
,. kt r. dl r. 1 It mark p1 clcn andrt kofllrnKO til dtt tysk• indunrifor-a e ars a..,ma a og Jorvan er JBrs ava bund<1 i Berlin 21. ftbruar 1878. 
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Når samfunnet tar produksjonsmidlene i 
eie, blir det slutt på \'areproduksjonen, og der
med på at produktene har herredl'mme m·.er 
produsentene. Anarkiet innafor den sam
funnsmessige produk sjonen må \'ike for plan
messig og be,·isst organisering. Enkeltmennes
kets kamp for tilværelsen opphører. I ei viss 
mening er det først da at mennesket endelig 
forlater dyreriket og går fra dyriske til virkelig 
menneskelige eksistens,·i lkår. Livsvilkåra som 
omgir menneskene og til da har rådd over 
dem, kommer nå under menneskenes herre- -
dømme og kontroll. Nå blir menneskene for 
forste gang bevisste og virkelige herrer over 
naturen , fordi og i og med at de blir herrer 
over si egen samfunnsorganisering . Til da har 
lovene for menneskenes egen samfunnsmessi-

ge virksomhet st ått over dem, som fremmede 
naturl over som rå r over dem . 1'-å t, ruke r men
nesk ene lovene med full sakkunskap, og der
med rår men·neskene over lovene. Menneske
nes egen samfunnsmessige organi sasjon, som 
til nå har stått for dem som en prosess de fikk 
tvinga på seg av natu ren og historia, blir nå 
deres eget frie verk . De ot,jektive fremmede 
kreftene som har rådd over h is toria til nå , 
kommer under kontroll av menneskene sjøl. 
Først fra da skaper menneskene sjøl hi storia si 
helt bevisst, først fra da kommer de sam
funnsmessige årsakene som de sener i bevegel
se overveiende og i stadig stigende målestokk 
til å ha de virkningene menneskene vil. For 
menneskeheten er dene spranget fra nødven
dighetens til frihetens rike. 

Karl Marx og Friedrich Engels: 
DET KOMMUNISTISKE 

PARTIS MANIFEST 
Utdrag av hef1e u1gi11 av Forlage/ Ok1ober /971, s. 24-28. 

Borgerskapet kan ikke eksistere uten A sta
dig revolusjonere produksjonsinstrumentene, 
følgelig produksjonsforholda• og såleis samt
lige samfunnsmessige forhold . Det fremste ek
sistensvilkåret for alle tidligere industrielle 
klasser var derimot uendra bevaring av den 
gamle produksjonsmåten. Den stadige revolu
sjoneringa av produksjonen--, den uavbrutte 
rystinga av alle samfunnsmessige tilstander, 
den evige usikkerheten og bevegelsen særkjen
ner borgerskapets epoke framfor alle tidlige
re . Alle faste, rotfesta forhold med sitt tilheng 
av gamle hevdvunne forestillinger og synsmå-

• Produksjoniforho/d: Marx beskriver produksjonsfor
holda unn i unnsar/wid og kapital: «I produksjonen 
pivirker mtnne>kenc ikke bare na1uren, men ogd hver• 
andre. De produ.scrcr bare ved al de "marbcidcr pi en 
batcrnt nåte og utveulcr sin virksomoo gjensidig . For 
l produsere innglr de i bestemte forbindel>cr og forhold 
med hverandre, og bare innafor diue umfunrumcssige 
forbindelser og forhold foregir deres innvirkning pl na
wrm, forcglr produksjonen•. 

•• Kosmopolitisk: v,rdcnsbor1crli1 

ter går i oppløsning, alle nydanna forhold er 
forelda før de kan rotfeste seg. Alt standspre
ga og stillestående damper bort, alt hellig van
helliges , og mennesket tvinges endelig til å se 
på sin livsstilling, sine gjensidige forbindelser 
med nøkterne øyne. 

Behovet for ei stadig økende avsetning for 
sine produkter jager borgerskapet rundt hele 
jordkloden. Overalt må det slå- seg ned, over
alt sette seg fast, overalt knyne forbindelser. 

Borgerskapet har gitt produksjonen og kon
sumpsjonen i alle land en kosmopolitisk•• ka
rakter gjennom si utbytting av verdensmarke-

Spøn;mil: Hvorfor mi borgers"■ ~• rnolu
sjonrrr produksjonen? Slemmer ~krlvelsrn 
hrr med forholda I del monopolkapltalisllske 
Nofie? 
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det. Det har til de rea ksjonæres store sorg re
\'et de, nasjonale fotfestet "ekk under indu
strien . De uri:a mle nasjo nale industr ier har 
bli11 l'delag t og ødelegges daglig . De fortren-
11es av nye industrier som det blir et li"sspørs
mål for alle si\'ili serte nasjoner å innføre: in
dustrier som ikke lenger bearbeider innen
landske råstoffer , men råstoffer som tilhører 
de fjerneste strøk. Disse industriers produk1er 
forbrukes ikke bare i landet sjøl , men i alle 
verdensdeler . I stedet for de gamle behov, som 
blei dekka ,·cd landets egen produksjon fram
trer nye som krever produkter fra de fjerneste 
land og klima for å tilfredsstilles . 1 stedet for 
den gamle, lokale og nasjonale , karrige sjøl
forsyning og avsondring kommer et allsidig 
samkvem, en allsidig innbyrdes avhengighet 
mellom nasjonene . Og som i den materielle, 
slik også i den åndelige produksjonen . De en
kelte nasjoners intellektuelle frambringelser 
blir felbeie. Den nasjonale ensidighet og be
grensing blir mer og mer umulig , og av de 
mange nasjonale og lokale lineraturer danner 
det seg en verdensli11eratur. 

Borgers~apel river alle, også de mest barba
riske nasjoner, med inn i sivilisasjonen ved · 
hjelp av den hurtige forbedring &\' alle pro
duksjonsinstrumenlene, ved hjelp av den uen
delige leninga av samferdselsmidlene. De bil
lige prisene på dets varer er det tunge artilleri 
som det nytter til A legge alle kinesiske murer i 
grus, som cvingcr barbarenes mest hardnakka 
fremmedhat til å kapitulere. Det tvinger alle 
nasjoner til å tilegne seg borgerskapets pro
duksjonsmåte om de ikke vil gå under . Dei' 
tvinger dem til å innføre den såkalte sivilisa
sjon hos seg sjøl, dvs . bli bursjoaer• . Kort 
53gt: Det skaper seg en verden ener sitt eget 
bilde. 

Borgerskapet har lagt landsbygda under by
ens herredømme . Det har skapt enorme byer. 
Det har i høg grad økt bybefolkningas antall i 
forhold til landbefolkninga, og såleis revet en 
betydelig del av befolkninga vekk fra landli
vets sløvhet. På samme vis som borgerskapet 
har gjort landsbygda avhengig av byene, har 
det gjort de barbariske og halvbarbariske land 
avhengig av de siviliserte, bondefolka av bor
gerfolka, østerlanda av vesterlanda. 

Borgerskapet opphever stadig mer oppsplit-

• B,,rsjoa: bor1cr 

tinga av produ ksjonsmidla, eiendomme-n og 
befolkninga. Det har klumpa ,ammen befolk
ninga, sentralisert produksjonsmidlene og 
konsentrert eiendommen på få hender. ben 
nødvendige følgen av delte var de n politi slce 
sentraliseringa. Uavhengige, bare løst for
bundne provinser med ulike interesser, lover , 
'regjeringer og tollavgifter blei trengt sammen 
i en nasjon , ei regjering, en lo" , en nasjonal 
klasseinteresse, ei tollgrense . 

Borgerskapet har under sit! ikke fullt hun-
. drcårige klasseherredømme skapt mer massi,·e 
og kolossale produksjonskrefler enn alle fore
gående generasjoner til sammen . U ndert ,;n
gelse av naturkreftene, maskiner , bruka,· kje
mien i industri og jordbruk, dampskipsfart, 
jernbaner, elektrisk telegraf, oppdyrking av 
hele verdensdeler, klaring av el ver for båt1ra
fikk, hele befolkninger stampa fram av jorda 
- hvilket tidligere århundre kunne ane at sli 
ke produksjonskrefter lå slumrende i det sam
funnsmessige arbeids skjød? 

Vi har altså sen : De produksjons- og sam
ferdselsmidler som danna grunnlaget for bor
gerskapets oppkomst, blei til i føydalsamfun
net. På et visst stadium i utviklinga a,· disse 
produksjons- og samferdselsmidlene S\'arte ik
ke lenger de forhold som føydalsamfunnet 
produserte og fordelte under , den føydale or
ganisering av jordbruk og manufaktur, kort 
sagt de føydale eiendomsforhold,-- til de 
produktivkrefter som allerede var utvikla. De 
hemma produksjonen i stedet for å fremme 
den. De måtte sprenges, de blei sprengt. 

I deres sted trådte frikonkurransen med den 
samfunnsmessige og politiske konstitusjon til
passa den, med borgerklassens økonomiske 
og politiske herredømme. 

For våre øyne foregår det en li knende beve
gelse. De borgerlige produksjons- og samferd 
selsforhold, de borgerlige eiendomsforhold, 
det moderne borgerlige samfunn, som har 
trylla fram disse veldige produksjons- og sam
ferdselsmidler, likner trollmannen som ikke 
lenger kan beherske de underjordiske makt-,ne 
han har besverga fram. Alt i årtier har indu
striens og handelens historie bare vært histo
ria om de moderne produktivkrefters• opprør 
mot de moderne produksjonsforholda, mot 
de eiendomsforholda som utgjør livsvilkåra 

Spøn;mil: Hvordan var eiendomsforholda oi 
ulbyllinga under føydalismm I Nofie! 
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fN t, orgcr ; l.apel Of de1 ; hcrredc,mme. Del er 
nol. å nevne handel sl.ri , ene. som ,ed ,in peri
odi ske 1i lbakncnding , 1ad if mer truende set
ter sporsmål slegn ,ed hele del borgerlige sam
funnets eksistens. Ved handebi.risene ødeleg
ges regelmessig en s1or del ikl.e bare a, de 
frambrakte produkter, men også a, de pro
duk1ivl.ref1er som tidligere er skapt. Ved kri
sene bryter del ul en samfunn; messig epidemi 
som ville ha sett u1 som en meningsll'she1 for 
alle 1idligere epoker - overproduksjonens 
epidemi. Samfunnet finner seg plu tselig sat1 
tilbake i en 1ils1and av momentant barbari . En 
hungersnød, en allmenn "deleggingshig, sy
nes å ha avskåret del fra alle livsmidler. Indu
strien, handelen ser ul til å være 1ilintetgjor1, 
og hvorfor? Fordi det har for mye si,ilisa
sjon, for mye livsmidler, for mye industri, for 
mye handel. De produktivkreftene som står til 
dets rådighet, tjener il.kr lenger til å utvikle de 
borgerlige eiendomsforholda; 1ver1 om har de 
blilt for mektige for di sse forholda, de hem
mes av dem . Så snan de oven·inner denne hin
dringa, bringer de hele det borgerlige samfun
net i uorden, 1ruer den borgerlige eiendom
mens eksistens . Borgersamfunnet; forhold 
har bli11 for 1range til å romme den rikdom
men de sjøl har skapt. Hvordan overvinner 
borgerskapet kri;ene? På den ene sida ved den 
framtvungne ødelegginga av en mengde pro
duklivkrefter, på den andre sida ved erobring 
av nye markeder og grundigere utbyuing av de 
11amlc markedene. Ahså hvordan? Ved at de 
forbereder enda mer omfat1ende og kraftigere 
kriser og minsker midlene til å forebygge kri
sene. 

De våpen som borgerskapet har slåll føyda-

• ProduktiYkn,/1n: f Den diakk1ii.k, og his1or1'k, ma
l<Tialismcn ckfincrer- Stalin-produk•1ivkerd1<M--SAnn, 
-.Produbjonsrrd.sko~M s.om en produscrrr marcrirllc 
1odct med, mmnnken< ,om bc:1jrncr produk,jorurcds
hp,n, og virkdiwør produhjonc,n IV d< malmdi< 
soda 1akk<1 va:n: ai ww p,oda,bjoruffjorin1 OIi ar
bridsdykti1hct - alk disK d<mmtrne u1&ief 1ilsammm 
umfunnctsproduktivkreft~.• 

!ismen 1il j orda med , retter seg nå mot bor
gcr ; l.apet sjol. 

Men !iorgerskapet har ikl.e ba re smidd de 
våpen som bringer det sjl'I doden, det har og
så fr ambrnkt de menn som skal ny11e disse 
våpnene - de moderne arbeiderne, proletare
ne. 

I samme utstrekning som borgerskapet, 
dvs. kapitalen, utvikler seg, Uivikler også pro
letariatet seg, den moderne arbeiderklassen, 
som bare lever så lenge den finner arbeid, og 
som bare finner arbeid så lenge deres arbeid 
øker kapitalen.-· Disse arbeiderne, som må 
selge seg stykkevis , er ei vare som enhver an
nen handelsartikkel og derfor på samme vis 
utsatt for alle vekslinger i konkurranse og alle 
svingninger på markedet. 

Proletarens arbeid har gjennom utbredelsen 
av maskinene og ved arbeidsdelinga mista all 
sjølstendig karakter og dermed all tiltrek
ningskraft for arbeideren. Han blir bare et til
behør til maskinen, og det kreves bare det 
enkleste , mest ensformige og mest killærte 
handgrep av ham. De kostnader, som arbeide
ren medfører , innskrenker seg derfor nesten 
bare til de livsmidler han trenger til sil! under
hold og til forplantinga av sin rase . Men pri
sen på ei vare , ahså også arbeidet , er lik dens 
produksjonskostnader. I samme grad som 
ubehaget ved arbeidet øker, synker derfor løn
na. Ja enda mer, i samme forhold som maski
ner og arbeidsdeling øker, tiltar også arbeids
mengden, enten ved øking av antallet arbeids
timer, eller ved øking av det arbeid som kreves 
i el viss! tidsrom, økt hastighe1 på maskinene 
osv_ 

i 

I 

Karl Marx: 
TEORI E R OM MERVERDIEN 

• Under krisene på verdensmarkedet kommer 
motsigelsene oi; motsetningene i den borgerli
ge produksjonen klart til uttrykk. 1 stedet for 
å nå undersøke hva de motstridende elemente
ne som kommer til utbrudd i katastrofen be
står i, nøyer apologetene (forsvarerne -
Red.) seg med å nekte for sjolve kataqrofcn . 
Stilt overfor det at krisene lovmessig gjentar 
seg periodisk, insisterer de på a1 produksjonen 
aldri ville komme opp i kriser om den ble dre
vet etter lærebokene. Apologetikken (forsva
ret - Red.) består i at de enkleste økonomiske 
forhold blir forfalska, og særskilt i at de hol
der fast ved enheten når de blir stilt overfor 

~ , -
motsetningen. 

(Teorier om merverdien, 17. kapittel , av
snill 8) 

• «Ingen,» sier Ric(ardo), «produserer med 
annen hensikt enn å forbruke eller å selge, og 
han selger aldri uten å ha til hensikt å kjøpe en 
eller annen annen vare som kan være umiddel 
bart nyllig for han eller bidra til framtidig 
produksjon . I og med at han produserer, blir 
han også nødvendigvis forbruker av sil! eget 
gods eller kjøper og forbruker av varene til en 
eller annen annen person. En kan ikke anta at 
han i lengre tid ikke holder seg informert om 
hva for varer han kan produsere med størst 
fordel for å nå del målet han sikter på, nemlig 
å komme i besit1elsc av andre varer . Og derfor 
er det ikke sannsynlig at han holder p6 med å 
produsere en vare som det ikke er etterspørsel 
etler_» (l.c.p. 339/340) 

• Dette er den barnslige bablinga til en Say, 
men det er ikke verdig Rie(ardo). For det før
ste er det ingen kapitalist som produserer for i 
forbruke produktet sitt. Og når vi snakker om 
kapitalistisk produksjon, heter det med reile: 

deler av produktet til industrielt forbruk. Men 
her dreier det seg om pri,at forbruk _ Nylig 
blei det glomt at produktet er en vare. Nå blir 
til og med den samfunnsmessige arbe idsdelin
ga glomt. Under 1ilstander der menneskene 
produserer for seg sjor forekommer det gan
ske riktig ikl.e kriser, men de1 fim ingen kapi -
1alis1isl. produksjon heller. Vi har heller ikke 
hort om at de gamle med slaveproduk sjonen 
sin noen gang opplevde kriser, sjøl om enkelte 
produsenter blant de gamle også gikk kon
kurs. Første delen av alternativet er sludder . 
Det er .andre del også. En mann som har pro
dusert kan ikke velge om han vil selge eller ik
ke . Han må selge .- · I kri sene oppstår nettopp 
den situa;jonen at han ikke kan selge, eller 
han må selge til kostpris eller til og med med 
fakti sk tap . Hva hjelper det han eller oss at 
han har produsert for A selge? Det gjelder 
netlopp å få vite hva som har hindra hans go
de hensikter . 

Videre: 
«Det er ingen som selger med annen hensikt 

ennå kjøpe en eller annen annen vare som kan 
va::re umiddelbart nyllig for han eller bidra til 
framtidig produksjon.» 

Spørsmål: Hva betyr det at arMidsknfta er rn «Ingen mann produserer med den hensikt å 

For ei koselig framstilling av borgerlige for
hold! Ric(ardo) glømmer til og med at et men
neske kan selge for å betale, og at disse 
tvangssalga spiller en svært viktig rolle i krise
ne. Det første formålet en kapitalist har når 
han selger, er i forvandle varen sin, eller hel
ler varekapitalen, til pengekapital igjen, og 
med det realisere fortjenesten sin. Forbruk er 
slett ikke det ledende motivet for denne pro
sessen underveis, som det derimot er for den 
som bare selger varer for å forvandle dem tfl 
levnetsmidler. Men dctlc er ikke den kapitalis
tiske produksjonen, der overskudd (revenue) 
bare forekommer som resultat og ikke som · 
avgjørende formål. Alle selger først og fremst 

vare, og ai arbi,atrne harr finner affittdai orbruke-produk1ct- !.iH, »-sjøl-em-h·an-br-ukl!F 'or-A-selge,-.d.vs- f.or4-foixandle-vatcn..til-pcn,~-_____ _ 
lenge deres arbeid øker kapitalen! 

Spørsmll: H.-orfor md han Klite? 
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fer. (Teorier om merverdien, kap . 17., a"snill 

8 .) 

• Overflod med ,·arer er alhid relativ. Med 
andre ord er det O\'erflod til en bestemt pris. 
De prisene som \'arene så blir absorbert til, er 
ruinerende for produsentene og kjøpmennene. 

For der andre: 
for at ei krise (følgelig også overproduksjo

nen) skal bli allmenn, er det nok at den ram
mer de ledende handelsartiklene.- - (Teorier 
om men•erdien, kap. 17 .• avsnitt 8) 

• H\'a har overprodu ksjon o verhodet med 
absolutte behov å gjøre? Den har ba re med de 
beho\'ene som har erne til å betale å gjøre . Det 
dreier seg ikke om absolutt overproduksjon -
overproduksjon i og for seg i forhold til abso
lutt behov eller ønske om å eie varene . I denne 
forstand fins det verken delvis eller allmenn 
overproduksjon. Og de står sleit ikke i motset
ning til hverandre.- (Teorier om men·erdien, 
kap. 17, avsnitt 9) 

• Om en vil svare at produksjonen som stadig 
utvider seg (den u1,·ider seg hven år av 10 
grunner : for det første fordi den kapitalen 
som er lagt ned i produksjon stadig vokser; 
for det andre, fordi den stadig blir brukt mer 
produktivt; gjennom reproduksjon og alcku
mulasjon hoper det seg opp små forbedringer. 
som til slull endrer hele målestokken for pro
duksjonen. Det foregår ei opphopning av for
bedringer, ei utvikling av produktivkreftene 
som hoper seg opp) trenger et marked som 
stadig utvider seg, og at produksjonen utvider 
seg raskere enn markedet , da har en bare ut
trykt det fenome·net sorti skal forklares på en 
annen måte - nemlig slik det tar seg ut kon
Jcret istedenfor abstrakt. Markedet utvider seg 
seinere enn produksjonen, eller det kommer et 
øyeblilck i den syklusen som kapitalen går 
gjennom under reproduksjonen '-- en syklus 
der en ikke bare reproduserer seg, men går vi
dere i utvida målestokk, ikke går i sirkel, men 
i spiral - der markedet viser seg å være for 

Spørsmil: Hva mener Marx her? Hvilke ~
dende handelsartikler er ramma ni? 

Spørsmil: Hva er absolutte behov! Kan de 
Doen gang bli dekka! 

trangt for produksjonen . Dette er \'Cd slutten 
a,· syklusen. Men det betyr bare at markedet 
er «glut1ed» (overmena - Red.) . Overpro
duksjonen er tydelig . Om ut;idinga a,· marke
det hadde holdt tritt med utvidinga av pro
duksjonen, «there would be no glut of mar
kets, no 6,·erproduction» (ville det"ikke bli no
en overme11a markeder, rioen overproduksjon 
-Red.). 

Men når en innrømmer at markedet må ut
vide seg med produksjonen, innrømmer en 
også at overproduksjon er mulig. For utover 
er markedet geografisk begrensa, innenriks
markedet virker begrensa sammenlikna med 
et marked som omfatter både innland og ut
land , og det siste igjen mot verdensmarkedet, 
som igjen er begrensa i h,m øyebliU , sjøl om 
det har evne til å utvide seg.- Om en først 
vedgår at markedet må utvide seg om det ikke 
skal forekomme overproduksjon, så vedgår 
en også at overproduksjon kan forekomme. 
For ellersom marked og produksjon er to 
(moment) som er likegyldige for hverandre, er 
det mulig at utviding av den ene ikke svarer til 
utviding av den andre . Det er mulig at grense
ne for markedet ikke tøyer seg fon nok for 
produksjonen, eller at nye markeder - nye 
utvidinger av markedet - raskt blir overfylte 
a,· produksjonen, slik at det utvida markedet 
virker like mye som en skranke som det tran
gere markedet gjorde før. 

Ric(ardo) fornekter derfor k_onsekvent at 

markedet må ul'vide seg når produksjonen ut
vider seg og kapitalen vokser. All kapital som 
foreligger i et land , kan med fordel bli brukt i 
dette landet .- · (Teorier om merverdien, kap. 
17, avsnitt 13) 

• Ordet overprod11ksjon fører i seg sjel til 
mistak. Så lenge de mest påtrengende behova 
hos en stor del av samfunnet ikke blir tilfreds
stilt, eller bare de ·mest umiddelbare behova. 
Jean det naturligvis ikke bli tale om en over
produksjon av produkr - i den forstand at 
produktmassen skulle være overflødig i for -

_ Spørsmil: Kan du gi eksempler pi at verdens
markedet har evne til i ut•·ide ng? 

Spersmil: Hvorfor er del ,inn at all kapital 
M>m foreligger I et land ikke med fordel lun 
bli brukt i landet under kapitalismen? 
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hold til behcna for den .- Tvert om må en si 
at i denne forstand blir de : hestandip under
produserr, på i,runnlag a,· den l.apitalisliske 
produksjonen . Grensene for produksjonen er 
profillen til l.apitali sten, og sle11 ikke produ
sentenes behov. Men overproduksjon av pro
dukt og o,erproduksjon a,· ,·orer er 10 helt 
forskjellige ting. (Teorier om merverdien, 
kap. I 7, a\'snill 14) 

• Ricardo skjønte fra a\'sni11a hos Adam 
Smith, som han siterer, godkjenner og derfor 
også gjen1ar, at de grenselose «desires » (be
gjær, - Red.) for alle slags brul.sverdier all
tid blir tilfredsstilt på grunnlaga, en tilstand 
der den store massen av produsenter blir be
grensa til mer eller mindre «food» (mat -
Red.) og «necessaries» (nodvendighetsartikler 
- Red.), til det nødvendige. Han skjønte at 

denne største massen av produ senter altså blir 
mer eller mindre utestengt fra å forbruke rik
dommen - i den mon rikdommen strekker 
seg uto,·er kretsen av «necessaries» (Teorier 
ommefl'erdien, Kap. 17,avsnitt 14) 

Det er på den ene sida den vilkårsløse ut vik-

!inga a,· produkt i, kre f tene, oi, derfor masse
produk sjonen på grunnlag a\' den pr odu sent 
mas~en som er henvist 1il en sne,·er krets av 
« necessaries », og på den andre sida de skran 
kene som profitten til kapi1ali s1ene set1er, som 
er grunnlaget for den moderne O\'erproduk
sjonen. (Teorier om menerdien, kap. 17, av
snitt 14) 

• Hva vil overproduksjon a,• kapital si? Det 
er overprodu ksjon av verdimengder som har 
som oppgave å avle merverdi (eller , seil ut fra 
det materielle innholdet, o verprodul.sjon av 
varer som er beregna på reprod ul. sjonen) -
altså reproduksjon i for s1or målestokk, som 
reit og slett er det samme som overproduk
sjon ( ... ) 

Overproduk sjonen i sær har som vil kår den 
allmenne produksjonsloven for kapitalen 4 
produsere i samme mål som produktivkrefte
ne tillater (det vil si å benytte muligheten til å 
uinylle en så s1or arbeidsmengde som mulig 
med den gitte mengden kapi1al) u1en tanke på 
de grensene markedet har eller de betalings
sterl.e behova .. . (Teorier om merverdien, 
kap. 17, avsnitt 14) 

DEN KAPITALISTISKE REPRODUKSJONENS 
SYKLISKE KARAKTER 

U1dragfra Pa/irisk Økonomi, lærebok, Forlage1 Ok rober, s. 213-215 

De kapitalistiske overproduksjonskrisene 
gjentar seg med bes1emte mellomrom, hvert 8 
- 12 Ar. Partielle overproduksjonskriser som 
rammet enkelte industrigrener, forekom i 
England allerede i slutten a v det 18. og begyn
nelsen av det 19. århundre. Den første indu
strikrise som rammel hele økonomien i et 
land, brøt ut i England i 1825 . Krisen i 1836 
begynte i England og bredte seg deretter til 
USA. Krisen i 1847-48, som omfattet USA 
og en relcke land på det europeiske kontinent, 
var den første verdenskrise. Krisen i 1857 
rammet de viktigste land i Europa og Ameri-

SpersmAI: I dag blir det snakka om forbuker
umfunnet og at «vi» I Norze In-er i overflod, 
mens Marx ,nakker om at det aldri kan bli tale 

ka . Etter den fulgte krisene i I 866, 1873, I 882 
og 1890. Den mest dyptgående av ·dem var kri• 
sen i 1873 , som innvarslet begynnelsen til 
overgangen fra den førmonopolistiske kapita
lisme til monopolkapitalismen . I de1 20. år
hundre har det vært kriser i 1900-1903 (den
ne krisen begynte i Russlan·d, der dens virk
ning var a1skillig sterkere enn i noe annet 
land), i 1907, 1920-1921, 1929-1933, 
1937-1938, og 1948-1949. 

Perioden fra begynnelsen av en krise til be
gynnelsen av den neste kalles en syklus. En 
syklus består av fire faser: krise, depresjon, 

om en overproduksjon av produkt. 
Har Marx lære blitt forelda pA de ira som 

har gAtt? 
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or rga ng og hoyko nj unl"'-' ' · Hcnedfasen i 

5, kluscn er kr1 sen . som ! Jec.~c ,om utganp
pu nkl for en ny sy Uus. 

A'risen er den fa se i sykl us! r. der m~
gen mellom "'knin een i r " · I <ons k asite
ten OQ en relati,·e senk inga -. drn h øped vkti
~ tt erspcrsel ytrer sel? i en ste ,mende oe øde
J~g~m.- Denne fase i syklusen er pre
get av overproduk sj on av ,arer som ikk e fin 
ne r a,·setning, sterkt prisfa ll , ; IOr ma ngel på 
bet alingsmidler og b ørskraU. som fram kaller 
massek onkurser, bratt nedgang i produksjo
nen, ras kt økende a rbeid sle sh e1 og senking av 
lønningene. Nedga ngen i varenes verdi , ar
beid sløsheten, den dirdte oocleggelse av ma
skiner, utstyr og hele bedr ifter - alt dett e be
t)'T en kol ossal tilintetgjø ri ng av sa mfu nnets 
produktivl.refter.- Gjennom rui n og under
ga ng for mange bedrifter og ødeleggelse av en 
del av produktivkreftene t ilpasser kri sen med 
, ·old produ ksjonens størrelse t il størrel sen av 
den kjøpekraftige etterspørsel, men dette bare 
for en meget kort tid . «Krisene er a lltid bare 
kort varige voldel ige løsninger av de bestående 
motsigelser, voldsomme utbrudd , som for et 
øyeblikk gjenoppretter den forstyrrede like
vekt. »•..-. 

Depresjonen er den fase i sykl usen som føl 
ger like på krisen . Denne f~ i syklusen kjen
netegnes ved at industriproduksjonen befin
ner seg i en tilstand av stagnasjon, vareprisene 
er lave, handelen går tregt , og det er overflod 
på ledig pengekapital. I depresjonsfasen opp
står forutsetningene for den etterfølgende 
oppgang og høykonjunktur. De samlede vare
forrådene blir dels ødelagt, dels solgt til ned
satte priser. Kapitalistene søker i finne en ut
vei av stagnasjonen i produksjonen ved å sen
ke produksjonskostnadene . lxtte oppnår de 
for det første ved å øke utbytningen av arbei
derne på alle måter, ved å sli ned lenningene 

• Karl Marx : «Kapitakn•, ly>k u11. 19SI , bd. Ill, 1. 
277. 

enda mer og 111 ke a rbe ide t~ int ens itet , fo r det 
annet ved å nyutru ste bedr if tene , fornye den 
fa ste kapi tal, innføre .tek niske fo rbed ringer 
med sikte på å gj ore produk sjonen lønnsom 
også med de lave priser som har danne! seg 
som fø lge av krisen. Forn ye lsen av den fas le 
kapital stimulerer prod ul.sjonsokn ing i en 
rekke bra nsjer . De bedri ft er som fr amsti ller 
u1Styr, får bes tilli nger og utvik ler i sin tur et
terspørsel etter alle slags råsto ffer og materia
ler . Etter hven gå r depresjonen o ver til opp
gang. 

Oppgangen er den fase i syklusen u nder 
hvi lken bedrifter som er kommet over krisen , 
komme r til kre f1e r e tter påkjenningene og går 
over til å ut vide produk sjonen . Etter hvert 
kommer produksjonen opp på samme nivå 
som fø r, prisene stiger og profitten øker. O pp
gangen går o ver til høykonjunktur . 

Høykonjunkturen er den fase i syklusen un
der hvil ken produksjonen overs1iger det høye
ste punl t som ble nådd i foregående syklus før 
krisen inntrådte . Under høykonjunkturen blir 
det startet nye industribedrifter , bygd jernba
ner osv. Prisene stiger , kjøpmennene kjøper 
inn så mange varer som mulig, fordi de regner 
med fortsatt prisstigning, og driver dermed de 
industridrivende til en enda stør re utvidelse av 
produksjonen . Bankene stiller villig store kre
ditter til disposisjon for industriherrene og 
kjøpmennene. Alt dette gjør det mulig å øke 
omfanget av produksjonen og handelen langt 
ut over rammen for den kjøpedyktige etter
spørsel. På denne måten blir forutsetningene 
for den neste overproduksjonskrise skapt. 

Før krisen inntrer, når produksjonen sitt 
høyeste nivå , mens avsetningsmulighetene sy
nes å være enda større. Overproduksjonen er 
alt til stede, men i skjult form . Spekulasjonen 
driver prisene i været og får etterspørselen et
ter varer li) å øke uforholdsmessig . Qverflødi-

SpørsmAI: Er det rlklig 6 sl ulotiv Knkning av 
den kjøprdyktige ttltrspørsclen? Hva mtna 

gc va rer ho per sei; opr . Js:red in en skjuler over
p rodul.sjonen enda mer: bankene fort ~etler å 
yte kred in til ind u,tri Of handel, unde rs totler 
p roduk sj onsøkn ingen på kunstig vis. - Når 
overprod uksjonen når det høyeste trinn, bry
te r kri sen ut. Så gjentar hele syklusen seg på 
nytt. 

Js:r iscn d an ner utgangspunk tet for nye store 
kapi talinves teringer. Da kap italistene igjen 
prøver å gjøre sine bedrift er pro fi ttbr ingende, 
mens prisene synk er sterkt , er de nødt til, sam
t idig som de øker ut byu inge n av a rbeiderne, å 
innføre nye maskiner og verkt øymaskiner , 

nye produksjonsmetoder. Den faste kap ita len 
blir fornye t i stor st il. I de avgjø rende grener 
av storind ustrien er den gjennomsnittlige leve
tid for de viktigs te produk sjonsmidler, når en 
tar hensyn ikke ba re til den fysiske , men også 
t il de n moralske sl itasje,-· om lag ti år. Dette 
gir det materielle grunnlag f or den periodiske 
rekkefølge av krisene som gjentar seg regel
mess ig i kapi talismens historie. 

Hver krise forbereder jordbunnen for -nye, 
enda mer dyptgående kri ser, og derfor øker 
krisenes ødeleggende kraft og voldsomhet 
med kapi talismens ut vik ling. 

med d:e:tt=t~? __________________________________________________________________ _ 

SpørsmAI: Har dere eksempler p6 dnn tilin
tetgjøring av produklivkrtfttr I verdtn I dag? 

SpønmAI: Hva dags liktvekt tr dtl Man 
snakker om her? 
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-A RdDf fl+Nt b/82- · . 

:¼tua ;ffl'fflfflrtfi ~ wi NM .. 

Om de teoretiske røttene 
til reformismen 
I denne artikkelen vil jeg sette fram følgende påstander til 
drøfting: 
1 . Oen teoretiske forklaringa som har vært rådende i AKP og 

a"dre ml-partier på den økonomiske krisa, er overflatisk og 
uf4llstendig. 

2. Denne ufullstendige kriseteorien åpner for reformisme. _ 
3. Den samme ufullstendige teorien har sin rot i en mangel

full forståelse av den marxistiske politiske økonomien. 

I Lærebok i politisk økonomi (Forlaget 
Oktober 1975) blir grunnlaget for over
produksjonskrisene framstilt slik : 

«Motsetningen mellom produksjo
nens samfunnsmessige karakter og 
den privatkapitalistiske formen for til 
egnelsen av produksjonsresultatene er 
den grunnleggende motsetningen i 
kapitalismen. Denne motsetningen 
danner grunnlaget for de økonomiske 
overproduksjonskrisene Grunn
.motsetningen i kapitalismen ytrer seg 
som en motsetning mellom organise
ringen av produksjonen innenfor ram 
mene av de enkelte bedriftene, og pro
duksjonsanarkiet i samfunnet som hel
het .» 

Disse formuleringene, som går til 
bake ti/ Engels (Anti-Duhring), har vært 
grunnleggende i alle våre framstillinger 
av krisa, ja, i omtrent alle offisielle 
korrimunistiske kriseteorier, i hvert fall i 
vår tid. Men holder de som forklaring 
på krisa? Jeg mener de ikke holder. 
Formuleringene er henta ut fra 3. delen 
av Anti-Duhring, fra kapitlet «Sosialis
me» . Engels beskriver her hvordan ka 
pitalismen utvikler produktivkreftene. 
og hvordan disse kommer i stadig dju 
pere konflikt med de rådende eien
domsforholda. Det er dette som ligger i 
formuleringa «motsetningen mellom 

produksjonens samfunnsmessige ka
rakter og den privatkapitalistiske for
men for tilegnelse .» 

Spørsmålet om Engels i dette avsnit
tet av Anti -Duhring bare har hatt som 
siktemål å gi en beskrivelse av de ge
nerelle utviklingstrekkene under kapi
talismen, eller om han også har ment å 
gi en forklaring på overproduksjons
krisene, skal jeg ikke ta opp til disku
sjon her. Men det er i hvert fall h~Lt 
klart, at noen beskri'.ll.eifill av aver
., roduks· onskrisas grunnlag, slik Lære
bok i politisk økonomi hev er, gir disse 
form, ilfili □gen~ke. 

Kapitalism_ens økonomiske kriser er 
!Qr..g_g.g fremst verdi-kriser. De spring
er ut av den kapitalistiske produksjo
?j'en og har sin år_eak i de kapitalist~ 
f?.!-(1.du}g;jansforholda . I produksjons
forholda analyserer Marx de indre sam
menhengene i det borgerlige sam
funnet, dens skjulte struktur, det bor
gerlige samfunnets anatomi. Her lokali
serer han følgelig også krisenes årsak. 

Begrepet ~at tilegnelse» besk!i
ver ikke noe produksjonsforhold, men 
~ ytre Juridiske form : eien
d~. Det forteller oss at ka
pitalisten, i kraft av eiendomsretten, 
tilegner seg hele produksjonsresulta
tet. _IY1en produksjonsforholdets private -------

karakter ber · ke bare tile nels n, 
me~s.j.mye produksjonen_. 
Hos Engels heter det at produksjonen 
er samfunnsmessig og tilegnelsen pri
vat. Men poenget er snarere at pro
duksjonen er privat; den er som Marx 
sier, direkte pri~ indirekte sam
funnshlessig . Den er samfunnsmessig 
~tene er integrert i en om
fattende samfunnsmessig arbeids
deling og følgelig gjensidig avhengig
het. Den er samtidig privat, fordi alle 
beslutninger om produksjon blir fore
tatt på et privat, individuelt, altså ikke 

samfunnsmessig grunnlag. Nettopp ( 
den kapitalistiske produksjonens ka
rakter av å være både samfunnsmessig 
og privat samtidig, danner utgangs- 7 
punktet for Marx sin bestemmelse aJ 
verdien - som er uttrykk for det sam- ' 
funnsmessige båndet mellom produ
sentene, under privateiendommens 
betingelser. 

Begreper som «privat tilegnelse» el 
ler «anarkiet mellom produsentene» er 
ikke egna til å gripe det som faktisk er 
innholdet i krisa, ja, gir faktisk også 
feilaktige forestillinger om hva krisa går 
ut på. Disse begrepene beskriver bare 
hvordan produksjonsforholda framtrer i 
konkurransen på markedet. Men for å 
analysere krisa må vi gå under marke
dets overflate og avdekke de grunnleg
gende mekanismene i produksjonen . 

Følgelig ønsker jeg også å rehabilite
re i vår kriseteori «~I/
menne profittratens tendens til A al-
1.Jl.!!_,__ Vi har t1 1gere a septert denne lo
vens eksistens, men ikke skjønt dens 
betydning (Se Røde Fane 3/78, s~ 7 og 
Materialisten nr. 7/76). Vi har, og dette 
inkluderer meg sjøl, lagt all vekt på 
overproduksjonens fenomen, og kriti
sert dem som har framhevet be-
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tydninga av profittratens fall. Jeg me
ner vi har tatt feil. Og jeg mener det for
di vi i for stor grad har tatt utgangs
punkt i de markedsmessige framtredel
sene og ikke forstått nødvendigheten 
av åta utgangspunkt i produksjonen og 
produksjonsforholda. ~å 
~roduksjon_en som det grunnle_g
~,U.ått at det er !!:1. 
nødve · rkeds e · fo som 
krisa må ta. Vi har forveksla vesen og 
framtredelsesform. 

Noen 
drøfting 
sprenge 

fullstendig framstilling og 
av påstandene over ville 

ramma for denne artikkelen. 
Jeg vil foreløpig nøye meg med å 
bringe tram noen momenter som kan få 
diskusjonen om disse viktige spørsmå
la i gang. Jeg vil gå fram slik: Først vil 
jeg kort si noe om den internasjonale 
økonomiske krisa og utviklingstenden
sene i den. Deretter noen av elemente
ne t il en marxistiske forklaring på krisa. 
Deret ter vil jeg drøfte sammenhengen 
mellom en feilaktig kriseteori og en re
formistisk politikk. 

DEN AKTUELLE KRISA: 
«OPPGANG NESTE ÅR ... » 

Det er nå nærmest en triviell påstand at 
den internasjonale økonomiske krisa er 
svært djup. Fakta om den økonomiske 
veksten, arbeidsløsheten , konkurser, 
gjeldskriser osv . gir et overveldende 
materiale til støtte for dette . Til de få 
som mener krisa ikke er alvorlig, hører 
Milton Friedman. Han besøkte Oslo i 
fjor host, og uttalte der til en celeber 
forsamling i Executive Club at det 
egentlig ikke eksisterer noen global kr i
se, at verdensøkonomien er grunnleg 
gende sunn og at det var grunn til å for 
berede seg på et snarlig økonomisk 
oppsving. Forsamlinga var sjølsagt let
ta og fornøyd over å høre dette. 

Det som forøvrig kjennetegner de 
mer offisie lle representantene for øko
nomien, både de her hjemme og inter
nasjonalt, er en stadig større frykt og 
en stadig større forsiktighet når det 
gjelder prognoser. 

I det nasjonalbudsjettet som den 
norske regj eringa la fram i høst, og som 
bygger på OECD-rapporten fra tidligere 
i år, heter det at vi vil få en moderat 
konjunkturoppgang i 1983, med en 
vekst for hele OECD på 2 ½ prosent, 
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mot ca 0-vekst i år. Når det gjelder åra 
framover, sier stadig flere økonomer at 
arbeidsløsheten vil komme til å fortset
te å stige og de generelle stagnasjons
tendenser vil holde seg fram mot 
1990. 

Min oppfatning er at de borgerlige 
økonomene, til tross for de dystre 
prognosene, systematisk skjønnmaler 
den økonomiske situasjonen. Det gjør 
de hvert år, det. Den nåværende kraft
ige nedgangen satte inn i 1979, sam
tidig med den andre store prisoppgang
-en på olje (den første korn i 1973). Det 
ble spådd oppgang i 1980, den kom 
ikke. De spådde den i 81, den kom 
ikke. Så i nasjonalbudsjettet for 1982 
heter det: 

«En regner med at for de industri
aliserte landene under ett er bunnen i 
nedgangskonjunkturen nå nådd, og at 
det vil finne sted en moderat oppgang i 
økonomisk aktivitet fra slutten av inne
værende år eller begynnelsen av 
1982». 

Feil ,igjen. Det blir ingen oppgang for 
1982, men tvert imot en ytterligere 
nedgang sammenlikna med 81. Men nå 

· heter det altså at oppgangen skal kom
me i 1983. Men hva er det som taler 
for at det skal komme en oppgang i 
1983? Jeg ser ingen slike faktorer som 
kunne bringe oppgang i 1983. I nasjo
nalbudsjettets prognoser er det forven
ta at økonomien i USA skal dra i gang 
oppsvinget: 

«Mye tyder p·å at en konjunkturopp
gang i USA har startet. De såkalte le
dende indikatorer for den økonomiske 
utvikling har pekt i retning av oppgang i 
4 måneder på rad ... en konsumledet 
økning i etterspørsel og produksjon (vi l 
sannsynligvis finne sted) i annet halvår 
i 1982 og inn i 1983. Dette må antas å 
bidra 't il at en moderat konjunkturopp
gang etter hvert kan spre seg til de 
andre industrialiserte land.» 

Dette nasjonalbudsjettet ble lagt 
fram av regjeringa i begynnelsen av ok
tober. Men allerede i september, må
neden før, var det blitt åpenbart at for
ventningene om en amerikansk opp
gang bygde ~å ,sviktende forutsetning
er. Rapportene · som strømmet inn fra 
USA i slutten av september, gikk nå ut 
_på at bildet var mørkere enn noen sin
ne. Tidsskriftet Business Week sa på 
lederplass 2 7. september: 

«Det ser nå ut til at konsumentene 
forvirrer økonomene. I stedet for å 
trekke økonomien inn i ny oppgang, 
som det ble antatt at d skulle gjøre et
ter skattereduksjonene I har konsumen
tene ikke økt forbruke . Og resten av 
økonomien synker s adig nedover. 
Kort og godt, oppgang n er fremdeles 
ikke å se .» 

Den forventa oppga f gen, som Rea
gans bejubla skattere , uksjcinspolitikk 
skulle føre til, kommer ikke. Det er nå 
krise i «Reaganomics» . 

Jeg skal ikke skråsik ert påstå at det 
ikke kommer til en sva vekstoppgang 
neste år. Men jeg er m[ r og mer skep
tisk fordi jeg ikke ser L vor den skulle 
komme fra. Borgerska ets gnist av håp 
er knytta til den pågående internasjo
nale reduksjonen av lå1nerenta. Slik at 
kapitalen har råd til å fi ansiere nye in
vesternger. Slik at vi -an få en inves
teringsleda konjunktu 

1
oppgang. Men 

sjøl om det blir noe bill gere for kapita
listene åta opp lån, så iser de løpende 
konjunkturapportene a de likevel ikke 
tør å investere fordi m rkedsutsiktene 
er så dårlige. 

Men la oss nå, for elgarderingens 
skyld, si at det komm, r en svak kon
junkturoppgang i 1 98f Som kanskje 
holder seg ut til 84. 1 å er det likevel 
forholdsvis uinteressa t. For disse små 
krusningene er at noen konjunktur
bevegelser finner sted å ryggen av en 

Ronald Reagan: Den farv ntede oppgangen 
som hans skattepolitikk kulle før til, kom 
ikke. 
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langvarig kraftig trend nedover og ned
over. Akkurat det er jeg helt sikker på. 

Når det gjelder Norge, så stiller olje
produksjonen oss i en noe annen stil
ling enn de fleste andre industriland -
så langt. Derfor ingen djup krise i Norge 
nå. Derfor en forholdsvis liten arbeids
løshet (sjøl løgnaktigheten av den of
fisielle statistikken tatt i betraktning) . 
Den norske staten og deler av den 
norske kapitalen har fortsatt enorme 
inntekter. Taktisk og i den aktuelle 
klassekampen, f.eks. i forsvaret av ar
beidsplassene, må dette utnyttes fullt 
ut. Men strategisk er hovedproblemet 
at oljeinntektene og betydninga av 
dem blir overvurdert, dvs. tendenser til 
skjønnmaling av norsk økonomi. Av
gjørende i denne forbindelse blir utvik
linga av oljeprisene. De internasjonale 
oljeprisene er for tida under sterkt 
press. Med de nåværende utsiktene i 
verdensøkonomien ser jeg ingen grunn 
til at oljeprisene skulle stige, tvert imot 
trur jeg de kan synke, muligens kraftig, 
f.eks. ned mot 25 $ pr. fat . Dette kan 
få katastrofale konsekvenser for norsk 
økonomi. Uansett vil den norske øko
nomien ta del i den generelle ned
gangen i verdensøkonomien . Industri
ens situasjon, utenom olje, er svakere 
enn i de fleste andre land . Den norske 
økonomien vil risikere å bli klemt mel
lom synkende oljepriser og den gene
relle økonomiske krisa (det er denne 
kombinasjonen som har truffet f.eks. 
Mexico så hardt). Altså, ingen grunn til 
å regne med at norsk økonomi kommer 
bedre ut enn de andre industrilanda i 
åra framover. 

MARXISMEN OG KRISA 

Ei kriseanalyse som utelukkende tar ut
gangspunkt i markedet, vil se at krisa 
tar form av overproduksjon, vil se at 
noen land gjør det bedre enn andre, vil 
se at noen bransjer, f .eks. stål, ser ut til 
å være djupere ramma enn andre bran
sjer, f .eks. elektronikk. En slik analyse 
vil videre slå fast at det rår anarki mel
lom produsentene. De slåss seg imel
lom og iverksetter proteksjonistiske til 
tak, enda de veit at proteksjonisme 
bare øker problemene. En slik an;3lyse, 
som tar utgangspunkt i markedet , 
kommer i bunn og grunn ikke lenger 
enn den borgerlige økonomien sjøl gjør. 
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Nå er det i og for seg ikke det minste 
forbausende at analysene henger fast i 
de ytre markedsmessige framtredel
sesformene. Den indre sammenhengen 
i den kapitalistiske produksjonen er 
ikke direkte synlig, siden det ikke ek
sisterer noen direkte bånd mellom kapi
talistene . All kontakt foregår via mar
kedet, og derfor framstår bevegelsene 
på markedet som det eneste virkelige. 
Derfor må vi analysere oss fram til den 
samfunnsmessige strukturen som lig
ger skjult under overflata. La~oss ta 
f.eks . en kapitalistisk bedrift, slik den 
framstår i konkurransen på markedet. 
Vi ser at den framstår for oss som ei 
rekke konkrete produksjonsfaktorer, 
som bygninger, maskiner, råstoffer, 
energi og arbeidere. Vi ser at disse pro
duksjonsfaktorene blir kombinert i en 
arbeidsprosess og at det blir produsert 
varer som blir solgt i konkurranse med 
andre varer på markedet. Produksjons
forholda, både dem mellom kapitaliste
ne og mellom kapitalist og lønnsarbei
derklassen, er ikke direkte synlig, 
utbyttinga er følgelig også skjult. 

Altså, sier Marx, må vi analytisk 
trekke ut (abstrahere ut) produksjons
forholda fra den kapitalistiske produk
sjonen. Vi får da på den ene sida pro
duksjonens naturlige, materielle fakto
rer , og på den andre sida de historiske 
spesifikke produksjonsforholda, eller 
det Marx kaller produksjonens sam
funnsmessige form . Neste skritt er å 
analysere produksjonsforholda (eller 
den samfunnsmessige formen) sær
skilt . Vi kommer da fram til begreper 
som verdi, abstrakt arbeid, verdiøk
ningsprosess . De materielle faktorene, 
eller produktivkreftene, blir på sin side 
uttrykt i begreper som bruksverdi, kon
kret arbeid, arbeidsprosess. 

Så, når denne abstraksjonen og den
ne særskilte analysen av formsida er 
ferdig, kan vi føre disse to sidene sam
men igjen, det materielle innholdet og 
den samfunnsmessige formen, slik de 
fungerer sammen som en motsigelses
full enhet i den virkelige produksjonen. 
Altså først skille mellom produksjonens 
materielle innhold og samfunnsmessi
ge form (analyse); deretter føre de to 
sidene sammen igjen (syntese). Dette 
er hemmeligheten bak Marx sine genia
le analyser. 

De økonomiske krisene oppstår som 

et direkte resultat av at disse to sidene 
fungerer sammen som en motsigelses
full, ja, antagonistisk enhet i produksjo
nen. Som produksjonsforhold produse
rer kapitalen verdi og merverdi. Kapita
len er derfor primært verdiøkningspro
sess. Men den eneste måten den kan 
frambringe verdi og merverdi på, er 
gjennom den konkret-tekniske arbeids
prosessen . Kapitalens forutsetning og 
mål er produksjon av verdi og merver
di. Dens middel til å oppnå dette målet, 
utviklinga av produktivkreftene, under
graver i stedet verdiproduksjonen. Økt 
produktivitet og synkende verdi går 
hånd i hånd. Dette skjer først og fremst 
ved at kapitalistene prøver å øke mer
verdien gjennom å la maskiner erstatte 
det levende arbeidet. Dermed synker 
tendensielt andelen levende arbeid i 
produksjonen, dvs. den eneste kilden 
til verdiskaping. 

En nødvendig følge av denne motsig
elsesfulle utviklinga er at profittraten 
synker, som en tendes. Gjennomslags
krafta av denne tendensen avhenger 
av ei rekke forhold, bl.a. merverdira
tens utvikling. Imidlertid _er det opplagt 
at dette lovmessige fallet i profittraten 
spiller en avgjørende rolle i den inter
nasjonale krisa nå. 

Samtidig er krisa i dag, som alle øko
nomiske kriser, ei overproduksjons
krise. Gjennom kapitalakkumulasjonen 
blir det levende arbeidet pressa ut av 
produksjonen og i det hele tatt arbei
derklassens lønninger forsøkt pressa 
ned så langt mulig. De eksisterende 
fordelingsforholda er derfor et direkte 
resultat av produksjonen sjøl. Produk
sjonen blir utvikla til et maksimum, den 
variable kapitalen, som utgjør masse
nes kjøpekraft, blir redusert til et mi
nimum. Derfor starter overproduk
sjonskrisa i forbruksvareindustrien, slik 
som nå særlig i bilindustrien, sjøl om 
den slår kraftigst ut i investeringsvare
industrien. 

Hva så med konjunkturoppgangen 
som hele den borgerlige verden går og 
venter på, hva skal til for at den kom
mer? 

Konjunktursyklusene er knytta til 
den faste kapitalens omslagstid. «-Fast 
kapital» er ikke identisk med «konstant 
kapital», men er den delen av den kon
stante kapitalen som blir forbrukt og 
nedskrevet over flere produksjons-
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Jefferson Avenue anlegg: roboter ersta t ter produksjonsarbeidere. Slik forsøker kapita listene~ øke merverdien. 

perioder, maskiner, bygninger osv. 
Konjunkt ursykluser på ca . 4 ,'ir betyr 
egentlig at den gjennomsnittlige av 
skrivningstida på maskinparken er ca. 
4 år. Etter 4 år skal altså m ask inene 
fornyes, reinvesteres. Imidlert id av
henuer fornyelsen bl.a. av den generel
le fortjenesten , marked ssituasjonen 
m .m. Vi må regne med at mange av de 
svakes1 stilte kapitalene ikke inves 
t erer, og det rammer da fø rst og fremst 
de indust ri ene som produserer inves · 
te ri ngsvarer. I dag: verkstedindustr i, 
sk ipsbygging, stål , aluminium osv . 
Derfor er det alltid i investeringsvarein
dustrien at konjunkturene slår kraftigst 
ut. Det nr hnr vi har de høyeste og mest 
profitable toppene under hoykonjunk 
turen nar kapita li stene investerer som 
gale, mon også de laveste bånnene når 
den t id kommer . Forbuksvareindust ri 
en er mer på det jamne . 

Konjunkturnedgangen har allment 
sett den økonomiske funksjonen at den 
slår de kapitalene som ligger dårligst 
an, konkurs. V i få r en devaluering av 
total kapita len, dvs . av den delen av ka
pitalen som til enhver tid står svakest. 
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Dermed etableres forholdet mellom 
merverdi og totalkapital på et nytt 
verdinivå, profittraten st iger. Vi får 
oppgang. 

I krisa kjøper de store kapitalene opp 
de små og konkursramma kapitalene. 
Kapitalen sentraliseres på et høyere 
nivå. Vi f år etter hvert enorme kapita
lenheter, digre som hele land. Omset
ninga t il de største amerikanske selska
pene er som nasjonalproduktet til 
mindre land som Norge. Samtidig ut
vikles også den internasjonale hande
len og avhengigheten til et høyere nivå . 
Med hvilke konsekvenser? 

Med først og fremst den konsekven
sen at det blir stadig mer problematisk 
ii slå konkurs t rua kap italer konkurs for
di både de økonomiske og politiske 
ringvirkningene er så enorme. Krisa i 
30-åra var egentlig helt på grensa av 
det borgerlige samfunnets bæreevne. 
Resultatet er .at det internasjonale bor
gerskapet i hele etterkrigstida har gjort 
alt som har stått i dens makt for å hind
re kapitaløde leggelser . Det har faktisk 
ikke vært noen skikkelige nedgangs
konjunkturer etter 2 . verdenskr igen. 

Gjennom danninga av et kol ossalt kre
dittsystem og gjen om å erstatte 
penga med verdiløse pengesymboler 
har kapitalen kjempa or å skyve den 
nødvendige kapitalød leggelsen foran 
seg . 
Den helt usannsynlig spenningsfylte si
tuasjonen i den inter asjonale økono
mien som vi opplever i dag, blir fortsatt 
t ilslørt ved at borgers apet ikke tør la 
store kapitalister gå u der. Tør ikke la 
stålindustrien gå un er. Tør ikke la 
enorme industrier so . i realiteten er 
konk for år tilbake, ramle sammen. 
Derfor denne usedva, lige situasjonen 
med 30 millioner arbeiP.sløse, men fort
satt «vekst» i økonorrJ ien (sjøl om den 
krypor like over null-p nktet). De fort 
setter å gi seg sjøl kre itter og fortset
ter å produsere som om problemene 
ikke eksisterte! Den e ballongen vil 
måtte sprekke med e , brak! Sannsyn
ligheten for at vi går ot kapitalismens 
største krise, blir bare større·og større. 

Av det som er sagt fra går det også at 
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krisa ikke er noen «strukturkrise» i den 
forstand at den er ei krise for bestemte 
bransjer eller bestemte produkter . Det 
dreier seg om ei l{erdikrise, og det som 
karakteriserer ei verdikrise er at den 
rammer kapitalistene i form av svikten
de lønnsomhet, uavhengig av typen 
produksjon . I bunn og grunn rammes 
alle bransjer. Dersom en bransje, f.eks. 
produksjonen av petrokjemiske pro
dukter, viser en over gjennomsnittlig 
lønnsomhet, blir kapital tvangsmessig 
dirigert inn i produksjonen av petro
kjemiske produkter slik at også denne 
bransjen tar del i den generelle lønn
sornhetskrisa som rammer alle kapita
lister . Det er derfor en illusjon å tru at 
noen bestemt form for produksjon (en 
såkalt «alternativ produksjon») i dag er 
unntatt fra krisa . Krisa rammer alle 
bransjer. De beste borgerlige analyse
ne har også registrert dette. Derfor 
leggger de også såpass stor vekt på 
svak produktivitet og «management»
problemer som hovedårsak til krisa . De 
ser nemlig at de beste firmaene innen 
praktisk talt alle bransjer klarer seg, de 
svakeste går under. 

Sjølsagt foregår det en kontinuerlig 
forandring av næringsstrukturen i en 
moderne økonomi . Tilbakegangen i pri 
mærnæringenes andel og veksten i 
tertiernæringene gjennom de siste 50 
åra i alle industriland, er det mest slå
ende uttrykk for denne prosessen . Den 
moderne teknologiske revolusjonen vil 
i åra framover komme til å snu den nå
værende næringsstrukturen på hodet . 
Disse strukturelle forandringene virker 
sjølsagt inn på den økonomiske krisa 
og gir krisa dens karakteristiske form, 
men er ikke krisas årsak. Forandringer i 
produksjonsstrukturen skaper i seg sjøl 
ingen økonomisk krise. Bare innafor 
rarnma av kapitalens verdikrise bidrar 
disse strukturelle forandringene· til å gi 
krisa dens særskilte form . 

På samme måte er det helt feilaktig å 
si at krisa skyldes den ujamne utvik
linga mellom kapitalistene og mellom 
de kapitalistiske landa . Liksom teorien 
om strukturkrisa tar teorien om den 
ujamne utviklinga utgangspunkt i mar
kedets framtredelsesformer. Den re
gistrerer forandringene på markedet. 
Den ser at Japan går relativt fram og 
USA og Europa relativt tilbake og trur 
at dette er årsaken til krisa. Kon se-
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kvensen av denne teorien er at krisas 
løsning ligger i en form for fordeling el
ler omfordelingskrig. Heller ikke denne 
oppfatninga klarer å skille mellom den 
økonomiske krisa som sådan og dens 
nødvendige uttrykksformer på mar
kedsplanet. Strukturelle forandringer 
og ujamn utvikling er nødvendige ut
viklingsformer for kapitalen og dermed 
også nødvendige utviklingsformer for 
kapitalens krise. Men disse formene 
seg sjøl lager ingen økonomisk krise. 

(Derimot er den ujamne utviklinga i 
styrkeforholdet mellom imperialistmak
ten en vesentlig faktor i å forklare hvor
for omfordelingskriger oppstår. Men 
dette er et annet spørsmål som jeg ikke 
diskuterer her.) 

ET FEILAKTIG REFORMISTISK 
SYN PÅ KRISA 

At kapitalismens krise automatisk fører 
til økt undertrykking av arbeiderklas
sen er udiskutabelt. Men at økt under
trykking automatisk også fører til økt 
motstand, er ikke like sjølsagt. Snarere 
tvert om. Krisepesten feier nå over alle 
kapitalistiske land og sprer arbeids
løshet og nød . Og i forunderlig grad lar 
folkemassene seg kue. Her og der en 
svak motstand . Men stort sett angst, 
håpløshet og ettergivenhet. Nei, økt 
undertrykking fører såvisst ikke til 
noen automatisk oppslutning om den 
røde fana . Snarere ser vi eksempler på 
at massenes forbitrelse rettes mot dem 
som forsøker å reise kampen, som om 
«disse oppviglerne» er de virkelige 
kriseanstifterne. 

Er massene virkelig så infisert all' den 
borgerlige propagandaen at de ikke er i 
stand til å se den åpne og enkle sann
heten: At krisa skyldes kapitalismen 
sjøl? For dette er jo sannheten . Men for 
de aller fleste er dette i beste fall en 
høyst abstrakt sannhet . Den konkrete 
og allment begripelige sannheten er at 
arbeidsplassene er avhengige av en in
dustri som er konkurransedyktig på 
verdensmarkedet, at det følgelig må 

. være i allmennhetens felles interesse å 
finne fram til økonomiske og politiske 
løsninger som i h\lert fall så langt mulig 
kan opprettholde sysselsetting og vel
ferd. 

For den individuelle kapitalen er krisa 
ei lønnsomhetskrise . Differensen mel
lom det han har lagt ut i penger og det 

han får igjen i penger er for liten. Kost
nadene for høye, avsetning og priser 
for dårlige. Men det som er den indivi
duelle kapitalens problem framstår 
umiddelbart også som de arbeidende 
massenes problem. Dette er det er
kjennelsesmessige utgangspunktet for 
massene. Derfor velger massene ikke 
den kollektive kampen og revolusjo
nens vei, men den individuelle løsning
as og moderasjonens vei. Og den veien 
har sitt logiske endepunkt i den totale 
slavetilværelsen. 

En viktig grunn til at det er slik, og 
jeg har nevnt det flere ganger, er at den 
kapitalistiske vareproduksjonen ikke 
blottstiller sannheten om seg sjøl. Den 
blottstiller de grelle konsekvensene, 
men ikke årsakene, ikke de indre sam
menhengene. Dette er det veldig viktig 
å være klar over. Sjøl ikk{l en million 
·oppsamla og systematiserte fakta om 
den kapitalistiske verdensøkonomien 
t renger å bringe oss et eneste skritt vi
dere i en teoretisk forståelse av hva 
som egentlig skjer. Borgerøkonomene 
vasser i tall og fakta, men de blir ikke 
noe klokere av den grunn, men avslører 
bare mer og mer sin egen dunihet. Og 
det gjelder allment: Den kapitalistiske 
virkeligheten, slik den umiddelbart 
framstår· (gjennom markedet), mysti
fiserer og tilslører de indre sammen
hengene, og det like mye for proleta
rens blikk, som for kapitalistens. 

Dette er økonomismens og reformis
mens objektive grunnlag. Den har også 
et subjektivt, politisk grunnlag, nemlig i 
de borgerlige, reformistiske arbeider
lederne. Men det objektive grunnlaget 
blir skapt av vareproduksjonen sjøl. 

Fra et reformistisk synspunkt, og vi 
kan godt si et radikalt reformistisk 
synspunkt, er markedet det viktigste, 
det samfunnsmessig avgjørende. Pro
duksjonen blir følgelig skjøvet ut av 
samfunnsproblematikken. Produksjo
nen bl ir til et reint teknisk spørsmål: 
Den optimale kombinasjonen av pro
duksjonsfaktorene for å oppnå et best 
mulig økonomisk resultat . 

Reformismen har som borgerskapet 
et historieløst syn på økonomien . Den 
klarer derfor ikke, like lite som b-orger
ne, å skille mellom produksjonens ma
terielle innhold og dens samfunnsmes
sige form . Den ser på produksjonen 
som noe reint teknisk-økonomisk, he-
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vet over politikken og klassekampen. 
Av dette følger et feilaktig og mekanisk 
skille mellom «økonomi» og «økonom
iske lover» på den ene sida - og po li
tisk kamp på den andre . Det som er 
økonomisk /teknisk bestemt er pro
duksjonen. Det som er politisk bestemt 
er fordelinga. For marxismen er · det 
ikke først og fremst kampen om for
delinga som er sentral. For marxismen 
er både produksjonen - og utleda av 
denne: fordelinga - politiske spørs
mål, nemlig kampen for revolusjonen. 
Produksjonens økonomi er derfor ikke 
«rein økonomi», men politisk økonomi . 

Det som sk ill er vanlig borgerlig øko
nomi fra en radikal reformisme er ikke 
det teoretiske standpunktet, men dis
kusjonen oin fordelinga av det skapte 
produktet. Mens det etablerte borrier 
skapet forsvurer de eksisterende for 
delingsforholda, søker den radikale re
formismen å omfordele produksjons
resultatet til fordel fo r arbeiderklassen. 
Den radikale reformismen stiller derfor 
alltid følgende spørsmål i forgrunnen: 
«Hva kan vi hente?» «Hvor stor er den 
potten som arbeiderk lassen kan slåss 
om?» 

Av dette følger en annen viktig kon 
klusjon: Både borgere og radikale re
formister vil ha en felles intere sse av å 
øke produk sjonen . Større produksjons 
resultat betyr nemlig større kake å for
dele - og omfordele. Reformistene vil 
derfor også nødvendigvis bli veldig 
opptatt av hvor «bra» den kapita listis
ke produksjonen går, av kapitalismens 
positive utviklingsmuligheter. Denne 
sammenhengen er klassisk for refor
mismen og går tilbake til Bernstein. For 
økt produksjon betyr jo -- mer «å hen 
te». Derfor denne kolossale opptatt
heten omkring oljemi lliardene . Større 
rikdom - mer å dele på. 

Også for marxister vil sjølsagt spørs
målet om «nasjonens rik dom» være et 
viktig argument i den daglige klasse
kampen. Slik f .eks. eksistensen av olje
milliardene utgjør en viktig faktor når 
det dreier seg om å forsvare de offent
lige bevilgn ingene til f.eks. sosiale for
mål. Men marx ister kan jo aldri ta ut
gangspunkt i «hva det er å hente» , alt
så hvor stor den kapitalistiske ramma 
er. Kommunistenes grunnlag m å være 
et helt annet: nemlig arbeiderklassens 
materielle situasjon og langsiktige in-
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teresser, og for det andre, den sub
jektive politiske bevissheten i arbei
derklassen. Ta kampene som nå blir 
ført i verkstedindustrien for bevaring 
av arbeidsplassene. Om titusener går i 
gata med krav til regjeringa om arbeid, 
så vil det være en mektig manifesta
sjon, og noe vi i høyeste grad ville opp
muntre til - og dette helt uavhengig av 
hvorvidt kapitalismen i dag kan sys
selsette disse massene. Og det er det 
helt åpenbart at det kan kapitalismen 
ikke. 

Fordelings-teorien sitter svært djupt, 
særlig fordi den åpenbart blir bekrefta 
av det økonomiske livet sjøl. Tilsynela
tende er det jo «markedskreftene» som 
bestemmer både prisen på varene og 
inntektsfordelinga under kapitalismen. 

Svært tydelig blir dette når v i kom
mer ti l kriseanalysen. Her vil jeg benyt
te meg av et eksempel, nemlig de 
svenske ml-ernes kriseanalyse og de
res linje for riksdagsvalget nylig. (Syns
punktene under er mine personlige 
synspunkter. De innebærer dessuten 
ingen total vurdering av SKP .) 

EKSEMPEL: SVERIGES •OMMUNIST-
ISKE PARTI OG RISA 

I AKP har vi kritisert SK for å støtte 
sosialdemokratene. Argl!lmentasjonen 
har vært overveiende p~

1 
litisk, nemlig 

ut fra den klassiske vu rd . ringen av so
sialdemokratene som et ergerlig parti . 
Dette er en riktig kritikk, en etter min 
mening overflatisk. SKP egen argu 
mentasjon er nemlig i 

I 
ke først og 

fremst politisk, men økonomisk. SKP 
starter ikke med Palme, men med en 
analyse av krisa og den kjennetegn, 
dens løsning. Jeg skal ort summere 
opp SKPs syn på krisa. (JJeg har henta 
dette fra «Marxistisk For m» 2/81.) 

De sier den nåværen e krisa er en 
kombinasjon av to typer krise, nemlig 
en konjunkturell overpro uksjonskrise 
og en strukturkrise. De de sier om 
strukturkrisa er interessa 1t. Mange av 
synspunktene kan anve des på situa 
sjonen i Norge. I hoved ak går struk
turkrisa på at en stor del ~v produktene 
som Sverige har bygd siT økonomiske 
utvikling og vekst på, ent n har fått ge 
nerelt mindre betydning, eller møter 

Borerigg i Nordsjøen : kan marxister ta utgangspunkt i hva det er A hente fra b1jemilfiardene? 
I 

I 
I 
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økende konkurranse gjennom fram
veksten av tilsvarende næringer i andre 
land, f.eks. jern, stål, skogbruk , sk ips
fart. (Karakteristisk er forvørig denne 
sammenblandinga av strukturelle for
andringer og økonomisk krise som helt 
feilaktig fører til at de lokaliserer de 
økonomiske problemene i struktur
forandringene . Dette fører videre til at 
de knytter håpet om økonomisk opp
gang til Sveriges «industrielle fornyel 
se». En gigantisk illusjon!) 

Når det gjelder overproduksjons
krisa, så nevner de innledningsvis i hef
tet noen momenter til klargjøring av 
dette. 

De sier at økonomien består av to 
faktorer, nemlig den menneskelige pro
duksjonen (som kalles produktivkrefte
ne) og fordelinga av produksjonen 
(som de sier er et spørsmål om pro
duksjonsforholda). Hva spesielt for 
delinga angår, altså det de faktisk kal
ler produksjonsforholda, sier de: 

«Hvordan overskuddet av produk
sjonen skal fordeles mellom individer/ 
grupper/klasser er et kampspørsmål. 
Klassenes relative styrke avgjør kam 
pens utgang og dermed også måten 
samfunnet er oganisert på .» (s. 5) 

Sammenhengen til overproduksjo
nen blir da denne: Fordi det rår borgerli
ge kapitalisti ske produksjonsforhold, 
er det borgerskapet som har makta. 
Den eksisterende fordelinga er et resul 
tat av dette. Dette fører t il at massenes 
kjøpekraft ikke holder tritt med produk 
sjonen. Det blir ikke solgt nok varer. 
Overproduksjonen inntrer. 

Legg merke til hvordan SKP her gjen
nomfører dette mekaniske skillet mel
lom produksjon og fordeling som jeg sa 
kjennetegner reformism en. Produksjo
nen blir gjort til noe evigmenneskelig 
og naturgitt, hevet over politikken , 
mens fordelinga er et spørsmål om po
litikk og klassekamp. Dette siste kaller 
de helt feilaktig for produksjonsfor
hold. Men tilbake til resonnementet til 
SKP . 

Det går nå videre fram at en politikk 
som klarer å påvirke styrkeforholdet 
mellom klassene til fordel for arbeider
klassen - om enn bare i noen grad -
også vil være en politikk for endra for
deling, og dermed også en politikk som 
motvirker kri sa. Dette er helt logi sk . Så 
heter det (s. 44): 

POLITISK ØKONOMI 

«K apitalismens utvikling de nærmes
te årene er ikke skjebnebestemt. Krisas 
virkninger på levestandard og produk
sjon er avhengig av hvilken politikk 
som kommer til å dominere og i siste 
hand av arbeiderklassens evne til å set
t e kraft bakom kravene på viktige poli 
tiske forandringer .» 

Ut fra dette går SKP inn for økt stat
lig engasjement: 

« De rådende produksjonsforholdene 
må endres for å få i gang investeringer 
og en fortsatt utvikling av produktiv
kreftene ... Staten må altså gripe inn i 
produksjonsforholdene.» (s .39) . 

Altså : Økt statlig engasjement kan 
bety endra maktforhold, dermed endra 
produksjonsforhold, dermed endra for
delings forhold. 

Tilsvarende legger de vekt på en po
litikk som kan bidra til en nødvendig 
strukturell fornyelse av Sveriges in
dustri. 

Ut fra dette perspektivet har de så 
vurdert politikken til de ulike partiene 
og kommet til at SAP, fordi dette par
tiet står under et visst press fra arbei
derklassen som de sier, i større grad 
enn de andre partiene vil bli tvunget (de 
understreker dette) til å føre en politikk 
som betyr å endre de eksisterende 
makt- og fordelingsforholda . De ønsker 
er en politikk som både tjener arbei
derklassen og utvikler økonomien (noe 
som åpenbart er identiske mål for 
dem): 

«Vår grunnleggende innstilling til 
økonomisk vekst, økt produksjon og 
teknisk utvikling er positiv, for dette er 
en forutsetning for materiell velferd for 
det arbeidende folket.» (s. 48) 

SKP sier ikke at Palme er en revolu
sjonær, men de sier han står for en 
bedre arbeider- og krisepolitikk enn de 
andre partiene. Og siden de mener det
te kan være av avgjørende betydning i 
den nåværende situasjonen, oppford
rer de til å støtte Palme. Jeg mener det 
er en helhetlig og logisk sammenheng i 
SKPs økonomiske analyser og politiske 
program. 

KONKLUSJONER 

Jeg har over argumentert for at det inn
holdet SKP legger i begrepene produk
tivkrefter og produksjonsforhold, ikke 
er i samsvar med marxismen . Produk
sjonen blir gjort til et overhistorisk og 

reint teknisk anliggende. Produksjons
forholdet/ fordelingsforholdet blir be
stemt av styrkeforholdet mellom klas
sene. Dette fører logisk til at den øko
nomiske politikken blir av avgjørende 
betydning for økonomiens utvikling. 
Politisk økonomi blir til økonomisk po
litikk. 

Vi kan godt kr-itisere SKP for deres 
politiske støtte til Palme . Men samtidig 
syns jeg det er noe djupt utilfredsstil
lende over denne kritikken, så lenge vi 
ikke går til de økonomiske premissene 
for SKP-linja. Og dersom vi går til de 
økonomiske premissene for SKP-linja, 
vil se at det fins et visst grunnlag for 
den i den kommunistiske teorHradisjo
nen, men derimot ikke hos Marx sjøl. 
(Det er nok å gå til den siste studieboka 
til AKP, utgitt 1981. Her finner vi en 
framstilling av verdi-teorien som nok 
kan rettferdiggjøres ut fra det jeg kaller 
den kommunistiske teoritradisjonen, 
men som bryter fullstendig med Marx 
sin verditeori.) 

Kort og godt: Jeg mener det fins et 
visst teoretisk grunnlag for reformisme 
også i AKPs forståelse av den politike 
økonomien, og som jeg mener også 
kommer til uttrykk i den altfor ensidige 
vekta partiet har lagt på fordelings
spørsmålet («kampen om oljemilliarde
ne») og den ytterst svake propaganda
en for de strategiske spørsmåla : Revo
lusjon og sosialisme. 

Det er ikke det minste rart, men tvert 
imot helt naturlig at massene i de euro
peiske nasjonene tvinges til å krype for 
kapitalen, utsatte som de er for borger
skapets ideologiske gift, derimot ikke 
for kommunistenes uopphørlige opp
lysningsarbeid og propaganda . Sånn 
blir det også i Norge . Krisa sprer allere
de i dag motløshet, apati, privatisering . 
Solidariteten i arbeiderklassen står i fa
re . Diskrimineringa av fremmedarbei
dere kan snart slå over i voldsomt rase
hat. I en sånn situasjon gjør kommu
nistpartiet folket en bjørnetjeneste når 
det i sin utadretta virksomhet legger 
hovedvekta på dagskampspørsmåla. 
For AKP(m-I) er dette det mest bren
nende spørsmålet i dag. 

Per Lund 
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3. 

Arbeidsledigheten i Norge er for tiden raskt økende.Ved utgangen 
av august var det registrert 45,141 arbeidsløse iflg, Arbeidsdirek
toratet (tilsvarende tall for august 1981 var 30,811). Det reelle 
tallet ligger vesentlig høyere, idet bare endel av de arbeidsløse 
blir registrert (F.eks. er det antatt at kun 40% av unge arbeids
ledige lar seg registrere). Hver dag leser vi i avisene om ned
leggelser og permitteringer, og det er klart at situasjonen raskt 
utvikler seg i negativ retning . 
Internasjonalt er forholdene enda værre. I OECD-landene (dvs. Vest
Europa,USA,Canada,Japan,Australia og New Zealand) er antallet ar
beidsløse nådd opp i ca. 30 millioner. Både i Vest-Europa og USA går 
nå 1/10 av arbeidsstyrken ledig. Hvis ledigheten skulle komme opp 
på et tilsvarende nivå i Norge, ville det bety ca. 250.000 arbeids
løse, dvs. en situasjon som vi i dag knapt nok kan forestille oss 
rekkevidden av. 
I den siste økonomiske halvårsrapporten fra OECD regnes det med et 
visst økonomisk oppsving det nærmeste halvannet år. Det er verdt å 
merke seg at dette oppsvinget har vært varslet i to år, uten at det 
ennå er kommet. Imidlertid tilsier vår viten om de sykliske krisenes 
forløp at en form for oppgang vil komme før eller senere. Det er 
imidlertid viktig å studere karakteren av denne oppgangen. Den syk
liske konjunkturutviklingen innebærer svingninger omkring en mer 
langsiktig utviklingstrend. Hvis trenden er nedadgående, kan et opp
sving ta form av nullvekst eller langsom nedgang, før syklusen 
svinger nedover igjen i form av en bratt nedgang. 

nedad
trend 

Det er grunn til å påpeke at det varslede "oppsving• antas å bli av 
en temmelig spesiell karakter. En rekke borgerlige økonomer regner 
med at arbeidsledigheten vil øke også under konjunkturoppgangen. 
Således regner OECD med at ledigheten i medlemslandene vil passere 
32 millioner i løpet av første halvår 1983. 
Det er altså bred enighet blant borgerlige økonomer om at det ikke er 
noen grunn til særlig optimisme m.h.t. utsiktene de nærmeste årene. 
De ser at det går i gal retning, og mange av dem erkjenner at de ikke 
aner hva som skal til for å løse problemene. Men felles for dem er 
at de ikke stiller spørsmålstegn ved kapitalismen som system. 
Et typisk utsagn er at "det kan gå lang tid til det blir noen oppgang 
å snakke om", dvs. at de alle klamrer seg til en tro om at'tiet gar 
nok bra tilslutt - på en eller annen måte". 

Borgerlige økonomer nøyer seg med å studere de overflatiske ytrings
formene for de mer grunnleggende utviklingslovene i kapitalismen. 
Skal vi kunne si noe velbegrunnet om framtidsutsiktene, må vi prøve 
å gå i dybden og analysere disse utviklingslovene. Vi må prøve å ut
vikle vår innsikt som marxister, for å utvikle et kart over det ter
renget vi ferdes i. Det er en meget vanskelig oppgave, og i det føl
gende skal det presenteres noen forsøk på å si ihvertfall litt om 
dette. 

Under kapitalismen er det profitt som er målet for produksjonen. 
Dvs. at all produskjon skjer for å skaffe profitt til den eller de 
som kontrollerer produksjonsmidlene. Produskjonsresultatet tilfaller 
altså ikke de man~e som har skapt verdiene gjennom sitt eget arbeid, 
men de få som besitter kapitalen. De bruker profitten til å akku 
mulere ytterligere ytterligere kapital,dvs. at kapitalen stadig 

4. 
vokser og vokser. Profitten skriver seg fra merverdi, og merverdien 
rna hentes fra den verdien som arbeiderne skaper gjennom sitt arbeid 
(egtl. gjennom den samfunnsmessig nødvendige arbeidstid som legges 
ned i varene). Den arbeidstid som nedlegges i produktivt arbeid 
utvikler seg imidlertid slett ikke i sakt med den raskt voksende 
kapitalen, og dermed blir det stadig vanskeligere å opprettholde 
profittraten. I kampen for å opprettholde profittraten sin, vil de 
enkelte kapitalistene derfor prøve å klare seg med færre arbeidere 
( og når alle gjør det, netyr det jo bare at den samlede arbeidstid 
går ned , dvs. at den samlede verdiskapning går ned. De 30 millioner 
arbeidsløse i OECD skaper ingen verdi.) 

Videre vil kapitalistene prøve å skvise lønna lengst mulig ned for 
sine ansatte, bl.a. ved å ty til tiltak som kan redusere arbeids
kraftens verdi. 

Alt det som her er sagt beskriver den private tilegnelsen av produk
sjonsresultatet under kapitalismen. Det er de private interesser~ 
den enkelte kapitalists kamp for å karre mest mulig til seg selv 
som styrer innrettingen av produksjonen. 

Samtidig utvikler imidlertid selve produksjonen seg til å bli mer og 
mer samfunnsmessig. Arbeidsdelinga i samfunnet blir mer og mer 
omfattende. Under den gamle naturalhusholdningen var den enkelte 
enhet stort sett selvberget. Nå er imidlertid alle blitt avhengige av 
alle, hver enkelt er bare et lite tannhjul i det store maskineriet. 
Varebyttet er omtrent altomfattende - hver enkelt er avhengig av å 
kjøpe fra andre praktisk talt alt som han eller hun trenger. Hver en
kelt kapitalist er derfor avhengig av å få solgt sine produkter i 
markedet. Først da kan han realisere den verdien som er skapt, dvs. 
skaffe seg merverdi/profitt. Men da er han plutselig avhengig av at 
noen skal kunne kjøpe varene, dvs. at det finnes kjøpekraft i mar
kedet. Men de nrie kjøpekraften avhenger jo nettopp til syvende og 
si s t av det de store, arbeidende massene mottar som godtgjørelse 
for sin arbeidskraft. Alt det som kapitalistene gjør fora skaffe 
seg størst mulig profitt privat, vender seg nå plutselig mot ham 
gjennom sin samlede samfunnsmessige virkning, ved at massenes kjøpe
kraft bl ir for liten. 

Motsigelsen mellom produksjonens stadig mer samfunnsmessige karakter 
og den private tilegnelsen av produksjonsresultatene er en grunn
le ggende motsigelse under kapitalismen, og den er en tvangstrøye for 
kapitalens ekspansjon. På alle mulige måter prøver kapitalistene å 
komme seg fri fra denne tvangstrøyen, fordi konkurransen tvinger dem 
til å akkumulere og ekspandere. Mren hvert eneste tiltak de tyr til, 
vender seg til sist mot dem selv igjen. 

De industrialiserte landene hadde en meget lang periode preget av 
en oppadgående trend etter 2. verdenskrig: 

I~ ---.5•#o 
Veksf .,.-. Q,t' 

t•\·/· _, 
ino 

Produksjonsveksten lå på omkring 5% pr. år fram til omkring 1970. 
Etter 1970 har den ligget på 2-3% pr. år, og i det aller siste har 
veksten stoppet helt opp. I flere store land (USA,V-Tyskland, 
Storbritannia,Italia,Canada) har det vært direkte nedgang. 

Hvordan klarte kapitalistene å tøye tvangstrøyen så langt i hele 
perioden fram til 1970? Dette er et vanskelig spørsmål, men vi må 
være i stand til å gi et noenlunde brukbart svar på det. Hvis vi ikk8 
klarer det, så klarer vi neppe å si noe fornuftig om utviklings- . 
linjene framover. 

Her er et forsøk på å : f~nn; OQen momenter til forklaring: 
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Etter den andre verdenskrig var så mye av produktivkreftene 
rasert at det etterlot seg et tomrom som det tok lang tid å 
fylle . Masse kapital var gått tapt, og det kunne akkumuleres 
ganske betydelige mengder kapital f ør man igjen kolliderte 
mot de begrensningene som finnes for produksjon og reali
sering av merverdi i verden. 
Ved å tyne den J. verdens land stadig hardere,klarte kapi
talistene i de industrialiserte landeneåraske til seg en 
økende andel av den merverdimassen som ble skapt i verden. 
I hele etterkrigstiden fram til slutten av 1960-årene var 
råvareprisene stadig synkende . Ikke minst gjaldt det noe så 
viktig som oljeprisene, som faktisk var direkte synkende 
fram til det store omslaget i 1973. Dette omtales bl.a. i 
Hermod Skånlands bok "Inntektspolitikkens dilemma" 
(Cappelen 1981), der det bl.a. står på side 13: 
" Sammenfiknel med pÆi/2n i uåel /oÆ indu/2lÆivaÆeÆ /2ank pÆi/2ene 
på de /Le/2le ÆåvaÆeÆ,og hvoÆ de ikke /2ank ,RLe ÆåuaÆene o/le 
eÆ/2lallel med /2ynleli/2ke indu /2lÆipÆodukleÆ , Indu/2lÆiLandene 
/ikken Æeafinnlekl/2økning /2om /ølge au RedÆel lylle/oÆhold 
oveÆ/oÆ ÆåvaÆepÆodu/2eÆende Land. ~u /2æÆLig Relydning vaÆ 
pÆi/2ene på olje /2om Lenge / alll~ ikke RaÆe i /oÆhoLd til 
andÆe vaÆeÆ, men og/2å nominell, ~en/2 del i gjennom/2nill /oÆ 
1935 - 39 gikk med 1,8 ameÆikan/2ke limel ønningeÆ i indu/2lÆi 
/oÆ å RelaLe ell /al olje, kÆevde/2 del i 1970 RaÆe knapt en 
hafu lime. PÆi/2/aLLel /ikk Rlanl annet Relydning /oÆ meka
ni/2eÆingen au joÆdRÆukel, n oe /20m igjen RidÆo lil Æelaliul 
/2ynkende pÆi/2eÆ /oÆ malvaÆeÆ på ueÆden/2maÆkedel . 

PÆimæÆnæÆingene,/2æÆLig joÆdRÆuk, kunne avgi /2loÆe mengdeÆ 
aÆReid/2kÆa/l liL indu/2lÆi og Rygge - og anLegg/2uiÆk/2omhel, 
InnlekleÆ og pÆodukliuilel vaÆ høy e Æe i de næÆingeÆ aÆReid/2 -
kÆa/len gikk oveÆ liL enn i dem de /oÆLol , /2Lik al /fyllingen 
i /2eg /2elu inneRaÆ en økning i /2am/unnel/2 pÆoduk/2jon. Nye 
hjelpemidLeÆ i hu/2holdningen /øÆle og/2å liL al /LeÆe gi/le 
kuinneÆ kom med i innlekl/2giuende aÆReid." 

Ekspansjonen er blitt kunstig opprettholdt ved at enorme 
kreditter til den 3 .verden har gjort det mulig for disse 
landene å kjøpe varer selv om de er blitt fratatt store 
deler av de verdiene som er skapt i deres egne land. På den 
ene siden har altså utbyttingen av den ).verden fratatt dem 
kjøpekraft, på den andre siden er det blitt kunstig oppveid 
av kredittgivibg, som sikrer en viss kjøpekraft - men sam
tidig fører disse landene i en bunnløs gjeld. 

Det sosiålistiske Sovjet var en stor inspirasjon for 
arbeiderklassen i de industrialiserte,kapitalistiske land, 
og ved siden av sin blotte eksempel var det en stadig 
trussel for kapitalismen. Dette eksemplet vendte seg til 
sin motsetning. Det ga kapitalismen et pusterom.Kapitalismen 
kunne operere mer uforstyrret, uten utfordring i noen år. 

Som sagt : Kapitalistene kan ikke komme unna tvangstrøyen som den 
~runnleggende motsigelse under kapitalismen utgjø r . Alt de gjør for 
a slippe unna, vender seg mot dem selv igjen, og gjør bare krisen 
enda værre når den først kommer. Og her snakker vi ikke om sykliske 
konjunktursvingninger, men om ka italismens allmene krise,dv s. at 
kapitalismen s om system går mot sammenbrudd Finn fram læreboken i 
politisk økonomi , og le s kapittel XX om kapitalismens a llmene krise). 

Hva var det som fikk oppgangstrenden til å slakke av omkring 1970? 
Hva er situasjonen i dag. La oss prøve å se på de 4 punktene foran: 

1. Det tomrom som oppsto etter 2.verdenskrig er forlengst 
fyllt. 

b· 
2. 

OECD 

OPEC 

Den ).verdens folk har i økende grad reist seg mot under 
trykking og utbytting. Selv om vi idag ser enkelte tilbake 
slag for frigjøringskamper, rokker ikke dette ved at den 
langsiktige hovedtendensen er frigjøring.løsriving og styr
ket posisjon for et nasjonalt bor~erskap i de enkelte land . 
Imperialistene i i -landene har sma muligheter til å tyne den 
).verden vesentlig mer. Tvert imot er det flere viktige 
eksempler på at den ) .verdens folk slår tilbake og krever 
å beholde en større del av verdiskapningen selv. 

Det viktigste eksemplet på dette, økonomisk sett, er OPEC
landene. Fra september 1973 til mars 1974 gikk oljeprisene 
opp med · ca. 500%. Senere har de økt i sprang,slik at i janu. 
ar 1981 var nådd opp i 2610% av hva de var i september 1973. 
Senere har de stabilisert seg og vist enkelte tendenser til 
nedgang. Nedenstående tallserie over den løpende betalings
balanse i millioner dollar illustrerer virkningene: 

1970 1974 1976 1978 1980 1981 
+ 6750 >-- 20000 - 18000 - 10000 - 73000 - 35000 

- 500 + 59500 + 36000 + 4000 +110000 + 60000 

U-land - tsOOO - 26000 - 17000 - 23000 - bOOOO - 68000 

uten olje 

3. 

Her ser vi hvordan de store oljeprisøkningene i 1973-74 
har slått ut. Begge ganger er OECD-landene blitt bragt 
ned i store underskudd og OPEC-landene er kommet kraftig 
på plussiden. De øvrige land i den ) .verden har fått sin 
situasjon stadig forverret. Disse tallene illustrerer hvor
dan oljeprisøkningene var en faktor som har undergrave t og 
innsnevret verdimassen som imperialistene har å sloss om. 
Det er blitt mindre til fordeling, samtidig som imperialist 
enes behov er blitt stadig større fordi kapitalen er vokst, 
og samtidig som unge imperialistmakter vokser fram og vil 
ha en større del av kaka. Systemet knirker mer og mer 
høylytt, og motsetningene skjerpes raskt. 

Den internasjonale kreditten har nå nådd et omfang på ca. 
500 milliarder dollar. Flere store land holder på å gå 
konkurs, o~ imperialistenes finansinstitusjoner skjelver. 
Panikken la like under overflaten på det internasjonale 
pengefondets møte nylig. Ikke minst ut fra erkjennelsen om 
om at Pengefondets samlede kapital ikke er større enn 17,5 
milliarder dollar (Dette store beløpet er bare en dråpe i 
havet mot alt det som kreves for å holde den enorme kreditt
ballongen oppblåst). Å få den tredje verdens land til å god
ta tingenes tilstand ved å mildne problemene gjennom 
kreditt-ytelser, går altså ikke lenger. Tvert i mot holder 
hele kreditt-ballongen på å sprekke , og det vil i så fa ll 
skje med et katastrofalt brak. 

4. Kontrarevolusjonen i Sovjet, som ga et pusterom tidligere, 
slår nå tilbake som en boomerang: Nå er Sovjet blitt en 
framvoksende,imperialistisk -supermakt, som selv trenger 
lebensraum, og som gjør det drastisk trangere rundt det 
bordet der merverdien skal fordeles. 

Det er mange faktorer som peker mot en kraftig utvikling i kapita
lismens allmene krise. Det e r svært vanskelig å finne faktorer som 
kan virke den andre veien. Noen har pekt på de ny-industrialiserte 
landa i den J . verden. Men de er svært få, og de rokker ikke ved 
hovedtrekkene i bildet. Like lite som arbeiderklassen kan få gode 
kar ved at alle går inn i borgerskapet, kan de ny-industrialiserte 
landene løse imperialismens problem. 
Det er alts~ svært mye :som.ty~er på at vi i løpet av relat i vt nær 
framtid ksn oppleve et betydelig knall og fall i den kapi talist isk e 
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T. 
verdensøkonomien. Dette vil også ramme Norge - oljen kan ikka endre 
på det . Tvert imot er den økende avhengigheten av oljen i seg selv 
en risikofaktor, fordi en verdenskrise selvsagt også vil slå ut 
i etterspørselen etter olje. 
(En parantes her: Det som nå er sagt må ikke få oss til å tro at 
monopolkapitalen i Norge har det trangt. De t har funnet sted en 
stor omfordeling fra a rbe iderklassen til borgerskapet i Norge i de 
siste årene, og minst en like stor omfordeling innenfo~ borgerskapet, 
ved at monopolkapitalistene med oljeinvesteringer har rasket til seg 
en mye større del av den samlede profitten. Men dette forhindrer ikke 
at kapitalistene er i klemme totalt sett m.h.t. å klare å opprett
holde profittraten sin . De kaster segna ove r oljen i Nordsjøen 
som en av de mulighetene de ser.) 
Hva vil en slik skjerping av kapitalismens allmene krise bety? Det 
vil bety at folk vil oppleve at samfunnet bruter sammen rundt dem, 
at "velferds-samfunnet" rakner, at verden blir stadig mer utrygg og 
hard. Det er to mulige reaksjoner på dette: Borgerskapets vei,som 
vil legge skylda på alle andre enn seg selv, spille undertrykte 
grupper ut mot hverandre, si at det er fremmedarbeidernes skyld, 
den 3. verdens skyld, utearbeidende kvinners skyld, kravstore 
arbeideres skyld, de homofiles skyld, ungdommens skyld,kommunistenes 
skyld. Den andre veien er å peke på at det rett og slett er hele 
kapitalismens natur og grunnlag som er skyld i dette sammenbruddet, 
at en bare kan komme ut av klemma ved rett og slett ta makten fra 
borgerskapet, dvs. at arbeiderklassen må gripe makten og bygge et 
sosialistisk samfunn. 

Det vil bli en beinhard kamp om hvilken versjon som skal vinne 
fram i arbeiderklassen. Dersom folk blir lurt til å søke endelige 
l øsninger innenfor systemet i stedet for årette sin fortvilelse og 
sinne mot kapitalismen, vil det uvergelig føre til at folk lures 
til å kjempe mot hverandre. Forholdene vil raskt utvikle seg til å 
bli et mareritt,spesielt for de svakeste gruppene. 

Derfor vil det bli stadig mer påtrengende nødvendig å ikke bare 
mobilisere folk til kamp for egne interesser, men samtidig også på
peke at denne kampen ikke kan unngå nye og større tilbakeslag så 
lenge kapitalismen ikke styrtes. Det langsiktige perspektivet -
revolusjon og sosialisme presser seg fram.JA,mer enn det : Hvis ikke 
dette perspektivet kjøres fram slik at folk kan vinnes for det, 
vil utfallet bli en desperat alles snevre kamp mot alle for å finne 
løsninger innenfor et system som de ikke ser noen vei ut av. 

Det er umulig å si eksakt hvordan framtiden vil utvikle seg, når 
krakket kommer, eller om det i det hele tatt får form av et plut 
selig krakk. Men det som er helt på det rene , er at det f.eks. er 
realistisk å regne med at arbeidsløsheten i Norge kan stige til ca. 
10% (som altså er dagens nivå i USA og Vest-Europa) relativt raskt. 
Det er 250 000 arbeidsledige, mot 30 000 for kort tid siden.Og det 
er ingen grunn til å tro at det vil stoppe der. Hva vil ikke det 
bety? Hvordan vil forholdene i det norske samfunnet være da? 

Det er viktig at vi ruster oss mot det som vil komme. Og det er vik
tig at vi prøver å utvikle stadig bedre og eksakt innsikt i det. 
Framfor alt er det viktig at vi jobber for å reise kampen mot ut
slagene av krisa, samtidig som vi mye sterkere enn nå pekerpå at 
dette er helt nødvendige utslag av kapitalismen, og at bare revolu
s i on og ~osialisme kan løse_ p_roc,l_e_m.ene 

Vi har store og vanskelige oppgaver foran oss. De blir lettere å 
løse hvis vi husker at det er kapitalismens sammenbrudd vi opp
lever, dvs. at det samtidig rommer mulighetene for et nytt samfunn 
der arbeiderklassen har makten. 

At{,~v ~ kcUi11( 
~ i -R.V-~t ~/~2 
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h. Statsmonopolkapitalismen 
Et væsentligt træk ved refonnismens første konsolideringsperiode 
- fra dens gennembrud i slutningen af 1800-tallet til slutningen af 
1920'erne - var dannelsen ø.f et privilegeret lag inden for 
arbejderklassen og -bevægelsen selv. som politisk og ideologisk 
hvilede på den spontane reformistiske bevidsthed i arbejderklassen. 

1 og med dette lag konsoliderede sine positioner politisk, 
økonomisk og organisatorisk, formåe<le det at skaffe sig kontrol 
over de organisationer, som skulle udgøre arbejderklassens 
kampredskaber: fagforeningerne og partierne. 

Disse organisationer blev stillet ind på klassesamarbejdet og 
dermed blev de organisationer, som i voksende omfang blev 
integreret i det kapitalistiske samfunds overbygning. Fagforenin
gerne varetog sarnfundsmæssige opgaver i stadig større 
udstrækning. De sikre<le sammen me<l arbejdsgiverne arbejdsroen 
gennem opbygningen af regler· og organer, som skulle opretholde 
ordenen på arbejdsmarkedet: fagretslige regler, arbejdsret mv. Og 
de socialdemokratiske partier opnåe<le i en række lande at danne 
regeringer, alene eller i samarbejde me<l et eller flere borgerlige 
partier. Derigennem opnåede de voksende kontrol over det 
borgerlige samfunds statsapparat uden at anfægte det borgerlige 
samfunds præmisser. - Eller sagt på en anden måde: Gennem de 
faglige organisationer, gennem parlamentsarbejdet og gennem 
regeringsdeltagelse kom de socialdemokratiske partier til at få en 
stadig større andel i administrationen af det kapitalistiske samfund. 
Denne udvikling slår især igennem efter den store verdenskrise 
omkring 1930 og ikke mindst i årtierne efter Anden Verdenskrig. 

Hvilken betydning får dette for kla.ssesamfundets udvikling? 
Følger man 'bestikkelses'teoriens forklaringer, sker der egentlig 

ingen afgørende ændringer. De socialdemokratiske le<lere er i dag 
som i reformismens barndom best~ 'lakajer' for borgerskabet. 
De har samme funktion som velnærede arbejdsledere. Det er 
kapitalisternes profitter, der er deres indkomstkilde. De står såle<les 
ikkP i noget selvstændigl udbytningsforhold til arbt>jderklassen . 

Følger man imidlertid den forklaring, vi i det foregående har truk
ket op som modsætning til 'bestikkelses'teorien, når man imidlertid 

•. til et andet resultat. 
Vi fremhævede, at det privilegerede lag vokse<le frem som følge af 

modsæt~ingen mellem klass_ekamp og klassesamarbejde, og at den 
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voksende medadministration af det borgerlige :;amfund okonomisk 
og politisk cementerede dette lag. 

Pointen er nu, at dette lag efterhunden f,,rvandks til at udgøre et 
nyt lag ind.-n for horger!'il<abPt Opt Pr fulrlhvrrlt,Js1•n r1f di>nne 
forvandling , som finder sted i årtierne efter verdenskrisen. 

For at fa placeret Jenne torvandlmg I en samfundsmæssig 
c;ammPnhæng 0r r!t•t no<lv,,nrli)l;t 11t få greh om k;:irakt0rpn af 
kapitalismens udvikling i det 20 . århundrede. 

lJet karaktenstisk.e ved kap1wlisrnens udviklmg er trcmvæksLen 
af statsmonopolkapitalismen. - Hvad gemmer der sig bag dette 
drabelige begreb? 

Kapitalismen i dens oprindelige form var frikonkurrence
kapitalisrne. Men efterhånden som økonomiske kriser og indbyrdes 
konkurrence medførte, at de kapitalstærke kapitalister udkonkurre
rede de mindre kapitalstærke, og efterhånden som den 
teknisk-videnskabelige udvikling yderligere gjorde _det svært for de 
mindre kapitalister, fordi disse ikke havde den fornødne kapital til 
de store investeringer, den moderne teknologi krævede, blev 
kapitalen mere og mere koncent reret. 

Finanskapitalen - storbankerne ug andre pengeinstitutioner -
indtog i voksende omfang en nøgleposition i en kapitalisme. hvor 
kreditgivningen blev af afgørende betydning, når der skulle skaffes 
hurtig kapital til at investere med. Og finanskapitalen blev filtret 
sammen med de mægtigste firmaer inden for den kapital. der 
befandt sig i den produktive sekter. 

Men en ting var, at kriseme fremmede monopoliseringen, en 
anden ting var, at eksistensen af den frie konkurrence og dermed 
den manglende planlægning af den stadig mere samfundsmæssige 
storproduktion fortsat gang på gang førte til nye større eller mindre 
kriser. 

Og konkurrencen gjorde sig også gældende inden for det vigtigste 
marked, arbejdsmarkedet, som var det sted, hvor arbejdsgiverne 
køhtP dPn arhejrlskraft. hvis arbPjds indsats var selvP gnmdlRget for 
kapitalens eksistens og akkumulation. 

Allerede Første \, erdenskrig med dens voldsomme forvridning at 
økonomien og de krav, selve krigen stillede til en vis økonomisk 
stabilitet, medførte, at borgerskabet - i modsætning til egne 

-indgroede-ideologiske-foresti:llirrgerom-fthrdfutdelse uaen inablan
ding udefra - begyndte at anvende staten som økonomisk 
regulator - f.eks . af priser og arbejdslønninger. 

Det var imidlertid di!n store verdenskrise i slutningen af tyveme, 

som gjorde statsindgreb til en sædvanlig forteelse . Og siden da er 
statens økonomiske betydning vokset kraftigt. 

To sam- og sideløbende tendenser har præget udviklingen: 
For det første, at monopolerne har sikret sig, at deres 

handlefrihed ikke indskrænkes, men udvides. Skahelsen af 
in.temationale markedsenheder, hvor der er forbud mod nationale 
handelsrestriktioner og konkurrenceforvridende foranstaltninger, er 
et af eksemplerne herpå. (EFTA, EF mv.) Et andet eksempel er 
sikringen af kapitalens frie bevægelighed og konkurrence inden for 
de enkelte lande. F.eks. er gamle restrikt.ioner omkring hvem, der 
måtte sælge hvad, hvor tæt detailhandlere med samme 
vareassortiment måtte ligge ved hinanden mv., blevet ophævet. 
Det har gavnet detailhandelsmonopolerne og ødelagt småhandelen. 
(Butiksdøden). Monopolerne har således fået større råderum inden 
for den kapitalistiske økonomi til indbyrdes konkurrence og dermed 
også til indbyrdes aftaler om at begrænse konkurrencen, hvis den 
truede part.erne. 

Det var den ene tendens, der har præget udviklingen. Den anden 
tendens har været en stadig voksende anvendelse af statsmagten til 
at re~iere de forhold, der skal sikre tilstedeværelsen af den 
arbejdskraft, kapitalen har behov for. 

Arbejderklassens kamp for bedre levevilkår er blevet kanaliseret 
ind i et kompliceret og oinfattende system af offentlige ydelser og 
regler, som på den ene side har gi vet umiddelbare gevinster til de 
enkelte arbejdere, mens det på den anden side har betydet, at 
arbejderklassen som helhed er blevet vævet ind i et system, der til · 
stadighed stræber efter at sikre monopolkapitalens eksistens. 

Nogle eksempler fra vor egen danske verden: Arbejdeme har 
gennem nedsættelse af arbejdstiden, erhvervelsen af stadig flere 
ferieuger og tilkæmpelsen af minimumsløn opnået resultater i den 
faglige kamp, men samtidig er disse resultater blevet sammenkob
let med etableringen af et netværk af regler og bånd, som begrænser 
mulighederne for den faglige kamp: Arbejdsret, hovedaftaler, 
blokadebegrænsninger , strejkeforbud, mv. - alle foranstaltninger, 
som direkte eller indirekte håndhæves af statsmagten eller af 
statsmagtslignende organer (f.eks . arbejdsretten). 

Eller et eksempel fra den egentlige offentlige sfære: Arbeiderne 
har tilkæmpet sig gratis hospitalsophold, sygesikring, gratis 
skolegang for børnene, arbejdsløshedsunderstøttelse mv . Dermed 
sikres ·arbejdskraftens reproduktion på en måde, som arbejdeme er 
mere tilfredse med, end hvis de var fortabt ved sygdom og 
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rhejdsloshed. Men samtidig betyder det offentliges varf'lagelse af 
tadig rnprp \ it "de (lmrådn i forhindelsP nwJ arbeidskraftens 
eproduktion at de e11kelte kap1tafo,ter slipper lor lwnfrontal10nen 

11t>I IPrn sig og arl,t-jderne om en række k..imphrav. som indgar i 
,rhejderklassl' lls for~var c1f arb('jdskraftt•ns his tt,riskt- væ rrli Ifpj ,, 
.lt'l scwiale s ikringsaspekt er flyttet ,ivn på en 'a nden holrigade'. 
- ,,n · · \'1•rfl11di ."k <;pt ikk1• har n"~PI ·,I L' on · ··-, p, 1 kar -;•al••n<: ·1clfH' rd 

Et eksempel: Arbejderne på B&W strejker nok for at få højere løn, 
ll1l'lr dt· strejker lkke lor at tå l>eure ,1urmern1ger muen for 
-;ygeh ussC'ktoren . 

Med andre urd : På den ene side har m, ,nopolkapiUilen i den 
n ri v1tp ,Pktnr "i krPt ,;;j ,• ..;f11r,1 1n1 1';J!f ·:j , l . ,. , r · .,,m • :,-11v "lf•r! ,it 

den een trale magt, s t..l:lt-;magten . på delt anden side i voksen ell:' 
.,rotang koncrollerer og gnlJer 1,1d 1 <1rl,,:JCJ,-.,1ia: "l'•hl<>T!J<Jldenl' ,,g , 
forbindelse med r,->produktionen af arbe_it1.-;krnften . 11\'urved 
!lrbejderklassens bevægelsesfrihed i klassei<ampen 1 størst muligt 
1mfang begrænses . 

I )Pt tP Pr kernen i rlpn -:;ti-li smnnopolkapiLd i~ r 1skP udviklin~ . 
Med denne udvikling ændres klasseforholdent- i 'ia111f1Jri1Jet For 

:fet før ste medfører den ogede monopolisering. at -:;måbc,rgerskabet 
WSIPITI/-lti.:;k redllCPrPS . h_vor.•pcJ løn;irhPidprl,la,c;pn ,·nk~ .. r ()~ n'Nl 
ønarbejderklassen menes her den klasse, som ikke ejer eller 
lisponerer over produktionsmidlerne, som må sælge_ deres 
1riJeJUS~nift for at kunne eksistere, og som mudtager en løn, der 
,vinger omkring arbejdskraftens værdi . 

For det andet sker der også en ændring af lønarbc!j<lerklassens 
~gen sammensætning. Det offentliges stadig flere opgaver 
medfører . at der ansættes stRdig flere lo11arh t>_i dt=>re inden for den 
Jffenllige sektor til at varelage rcproduktiunen af !l.rbejdskraften. 
Plus til at varetage den stadig mere kornplicerPde og indviklede 
>ffentlige administration, som dels skal administ rere det off('ntliges 
mliggender, dels administrere forbindelsen mellPm den private og 
1ffentlige sektor. 

Hvad betyder nu hele denne statsmonopolkapitalistiske 
1dvikling for de samfunJsøkl,r,omiske forhold'.' 

'Det offentlige's, dvs . statens og kommunernes, øgede opguver 
·-· især inden for reproduktionssfæren -- medfører . at statsmagten 
=ommer til at råde over en 1'ltadig større andel af den samfunds
kabte værdi . [dag - omkring 1982 -- udgør denne andel mere end 
'.) procent . • Før vi ser på, hvilken betydning dette har for de 
)litis ke magtforhold_. v.il vi belyse, hvorfra denne værdi_ stammer. 

I det udviklede statsmonopolkapitalistiske samfund - i hvert 
fald i dets nord- og nordvesteuropæiske variant - er reproduktio
oen af arbejdskraften indrettet på den måde, at arbejderen får en del 
af lønnen til sig selv; denne lønsum dækker de umiddelbare daglige 
leveomkostninger. En anden del aflønnen, op mod halvdelen af den, 
betales til staten via indkomstskat og indirekte afgifter ; staten 
varetager så ved hjælp af disse midler de kollektive reproduktions
omkostninger, der udgør den overvejende del af de samlede 
offentlige udgifter. •• 

Derigennem kommer de, der kontrollerer statsapparatet, til at 
blive placeret i en økonomisk nøgleposition . De råder over den 
ubetinget største enkelte værdisum i samfundet, en værdisum, der 
er mange gange større, end nogen erikeltkapitalist i den private 
sektor råder over. 

Eller sagt på en anden måde: Hvor den enkelte arbejder i det 
tidlige frikonkurrencesamfund, hvor staten kun varetog de 
nødvendig~te 'hevogtni.ngsopgaver · i forhold til borgerne og til 
udlandet, selv disponerede over de midler, der skulle bruges til 
reproduktionen. må arbejderen idag aflevere en betydelig del af 
lønnen, som statsmagten disponerer over og fordeler gennem 
'politiske beslutninger. 

Dette indebærer. at de, der administrerer statsmagten, har fået 
·en økonomisk m.agtposition, hvor de i den tidlige kapitalisme 
tmåtte ·nøjes' med en i hoved.sagen politisk. Og denne økonomiske 
,magtpositio·n hidrører ikke blot fra den faktiske disposition over 
i;mere end 6Q pct. af nationalproduktet; den hidrører også fra det 
/ forhold, at dispositionen over en så stor værdisum igen har 

!--------------------------
/ ' .. Dette er beregnet på grund.lag af følgende: I 1980 . udgjorde 

de offentlige budgetters andel i procent af bruttonationalproduktet 
61 pct. - mod kun ca . 40 pct. blot 10 år før, i 1970. Det skal 

' bemærkes, at der er foretaget en brutal sammenstilling af brutto
nationalproduktets udregninger og hvad der måtte være den 

, samlede værdi i samfundet, som ikke nødvendigvis kan omsættes 
direkte i priser. Men i alt væsentligt vil der næppe være stor 
forske!. 

•~:-,.Og dette bidrager til en yderligere tilsløring af kapitalismens 
væsen_, for .staten kommer gennem sin 'sociale'. funktion til at 'se 
iwl1,Y1K>m:om den er vores allesammens stat. 
'1,"'· - . --- . • . . 

1::1,_';~·- . 

·" 
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betydning for hele samfundsokonomien og derfor også for de 
okonnmiske vilkår, den pri,·ate kapital arlwjdei under. Derfor 
snt-.;,•r den private kapital nitså på at skaffr sig indflydelse på 
s lf-ttsadministrutinnen gennern en r~1·kk(· nfft-'llt li!{e ins tit.uLionPr. 
,\ rhPjdsgiverfon •ni ngen , industrir~,d , gros.'-'l' rf•r~ol·iet.etet. land
hru g,;rådet mv . har dr.re:-; folk placPret i de stad ig flere ud, alg og 
næ\'n og kommissinner. der forbereder eller gcnnemfører 
udmontning-t•n af lovgivnin1a;cn 

blevet afløst af et 'institutionelt' ejendomsforhold . 
Hvad menes med et 'institutionelt' ejendomsforhold? 
Lad os besvare dette ved at gå via ændringerne i ejendoms• 

forholdene inden for den private sektor. I den tidlige kapitalisme 
var det personlige ejerfq:rhold. det mest udbredte. Enkeltpersoner 
eller en kreds at relativt let identificerbare personer ejed.e 
virksomhederne. Med monopoliseringen ændredes dette. Aktie
selskabsudviklingen, andre selskabsfonners udvikling, kinesiske 
æskesystemer med moderselskaber, datterselskaber mv., krydsen-
de indflydelser via bankers, andre selskahers og fonds o.lign . 

l. Statens nye rolle o~træden inden ~or en og samme ko_ncern - , alt det~e n:ooførte, at 
vrrksomhederne ikke længere blev ejet af en fed kapitalist med høj 

\ ' ia denne kortfattede frem .s tilling af de karakteristiske træk ved hat, men af et system af mere eller mindre anonyme kapital-
statsmonopolkapitalismen kan vi na frem til. hvad der er interesser. Dette systems direkte personelle udtryk blev 
grundlagt:t for. at det privi!Pgerede lag inden for arbejderkl.:issen og aktieselskabsbestyrelserne eller lignende organer, men personerne i 
arbt·jderbevægelsen er forvandlet til at blive en del af borgerskabet. disse bestyrelser er ofte kun enkeltled i et sammenfiltret netværk af 

Dette er primært sket gennem de socialdemokratiske partiers kapitalinteresser, der går på kryds og tværs og tilmed- ofte 
voksende medadmini::;tration af kapitalismen. Ved hjælp af denne sprænger de nationale rammer. Hvor en virksomhed i tidligere tider 
nrlmini.:;trritinn er topfnlkPne dn oprinciPlig-t hiivdP clnPs rnd i kunne afgrænses via dens ejere, som havde købt virksomheden, og 
arbejderklassen, blevet placeret som topfolk inden for statsadmini - som ejede den, indtil de solgte den igen, kan en virksomhed i vore 
sL1aL1<•nl!n. Ln stor . uel .it Jis::,e lOplulk rehrutteres tru dage sjældent afgrænses på denne måde. Virksomheden kan 
Socialdemokratiet . De mudtager en lon. der i reglen ligger organisatorisk afgrænses, men kapitalmæssigt vil den ofte være en 
betydeligt over deres arbejdskrafts værdi, og som kan sides tilles sammenflikning af forskellige kapitalinteresser, som danner det 
m1•rl tnrfnl k indPn for clPt JJri,·Rtf' Prh,·PrY-;] i\' fostitutionelle ejendomsforhold. Et monopolforetagende er således i 

Men dette økonomiske aspekt, der bringer dem i en ff"eglen ejet af en sådan 'institution' og ikke af enkeltpersoner. Den 
udbytningspo::,1tion i lorhold til arbejlierklassen, er kun et aspekt. ipersonelle ejendomsret er således afløst af en d.ispositionsret, der 
som gør dem til et lag inden for den udbyttende og herskende formidle_s via de besluttende organer inden for en virksomhed. Det 
klasse. Det_andet aspekt er deres faktiske politiske kontrol over den ;økon?m1ske grun~ag for denne d.ispositionsret er de kapital-
store værd1sum, det offentlige disponerer over. l anbrmgelser, som finder sted . 

Set isoleret disponerer de ikke over produktionsmidler . Kun ! Overgangen fra det personlige privateje til det institutionelle 
særdeles få produktionsmidler i Danmark er offentligt ejede. Men i ejendomsforhold - eller bedre: dispositionsret - har ikke ændret 
forholdet til produktionsmidlerne kan ikke reduceres til at være et ! noget ved udbytningsforholdet. Det er ikke arbejdeme, der har 
spørgsmål om, hvem der har aktier i en virksomhed eller skøde på 

I 
denne dispositionsret, ligeså lidt som det var arbejdeme, der ejede 

selvsamme virksomheds grund. Den statsmonopolkapitalistiske virksomheden under tidligere tiders kapitalisme. 
udvikling har gjort det gamle ejendomsbegreb forældet. På Marx ' Kan man nu overføre denne definition af statsmonopolkapita-
og Engels' tid var en kapitalist i det store og hele identisk med en lismens fremherskende besiddelsesform til den offentlige sektor? 

,1, 

rivatka italist som havde rivat e·endomsret til den virksomhed, Umiddelbart ser det jo ud, som om det er 'os allesammen', der 
han ejede . Men med statens voksende økonomiske rolle og dermed , · isponerer·o-ver-den-v-ærdisum,-der-aclmimst;rez:es-af-aet-effen-t-lig-e1~. ____ _ 
den hastigt fremadskridende samfundsmæssiggørelse af såvel l De monopolkapitalistiske virksombed.er inden for den private sektor 
,rod~ktionen som prod~ktions?8tingelserne og reproduktionen af I er tydeligv~s u~en for den politis~e kontrol, når bortses ~a en vis 
irbeJdskraften er det drrek:e ~Jen~_omsforhold i voksende omfang I rammetovgi.vrung. De enkelte vrrksomheders ledelser disponerer 

I 

'" 
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selv over virksomheden og beslutter, hvad der skal ske med den. 
Anderledes for det offentliges vedkommende . Det offentlige 
administreresaf de valgte politikere og af de embedsmænd. disse 
politikere udnævner. Vi vælger politikerne . Ergo: Flertallet af 
befolkningen kan bestemme, hvorledes den værdisum og den 
økonomiske magt, det offentlige har, bliver forvaltet. 

Statens tilsyneladende 'neutralitet' som en instans stående over 
klasserne og repræsenterende flertallets vilje har skabt forskellige 
'myter '. En af disse myter er forestillingen om, at der egentlig 
findes to forskellige samfundssfærer: Den privatkapitalistiske, hvor 
der ikke findes demokratiske forhold, og den statslige, hvor 
demokratiet hersker. Denne myte fører til den næste myte , som 
kommer til udtryk i politiske synspunkter, der også tindes inden for 
venstrefløjen. Denne myte er forestillingen om, at man kan udvide 
demokratiet fra det offentliges område til også at omfatte den del af 
samfundet , der er privatkapitalistisk indrettet. En sådan udvidelse 
kan ske gennem indførelsen af økonomisk demokrati . I den 
socialdemokratiske udgave indebærer dette, at arbejderne 
pftPrh:inrl••n kohpr kapitalic:trrnp 11rl: i anrlrP 11d~avPr talr>s rln nm 
medbestemmelse, virksomhedsdemokrati, bedriftsråd o.lign., dvs. 
primært en tilbagetrængen af kapitalisternes eneråderet gennem 
organ1satunske foranstaltninger. 

Disse forskellige opfattelser hunder i en opfattelse af, at den 
offentliges sfære økonomisk og strukturelt er kvalitativt forskellig 
fra den privatkapitalistiske. Nok anerkendes det, at staten -
således som den i øjeblikket fungerer - administreres på 
kapitalismens præmisser, idet den tager hensyn til 'erhvervslivets 
interesser'. Men dette kan ændres inden for det bestående politiske 
systems rammer, hvis man begynder at føre en anden politik. 

Med andre ord: Staten er således indrettet, at den kan sættes ind 
imod kapitalismen, imod monopolerne. Og den tilbageslutning et 
sådant standpunkt nødvendigvis må føre med sig er, at staten ikke i 
sig selv er underlagt kapitalismens lovmæssigheder; den dirigeres 
'udefra' af monopolkapitalen, og politikerne lader sig dirigere af 
denne kapital. 

Denne 'konspirations'teori, som i sin vulgære udgave tager form 
af forestillinger om, at monopolkapitalisterne får regeringen og 
folketinget til at danse efter deres pibe ved hjælp af korridor

\ forhandlinger, skumle skjulte pressionsmid.ler mv., er især afledt af 
· en fejlopfattelc:e af sncialrlemokratiets rolle . Denne fejlopfattelsP. 
som kan føres tilhage til 'bestikkelsesteorien'. går ud på, at mens de 

erklæret borgerlige partier direkte udtrykker kapitalens interesser, 
så er socialdemokratiske regeringer og den socialdemokratiske 
partiorganisation grundlæggende set udtryk for en linie inden for 
arbejderbevægelsen og har derfor sin basis i arbejderkhissen. Når 
socialdemokra tiske regeringer på trods heraf fø~r en politik. der 
sigter efter at bevare kapitalismen, skyldes det, at de er 'under 
pres', 'lader sig true', ikke 'lytter til arbejderklassen' osv. osv. De 
socialdemokratiske ledere og regeringer kunne handle anderledes ; 
de kunne slå ind på en anti-kapitalistisk vej; de kunne bruge 
regeringsmagten til at føre arbejderpolitik; de kunne bruge 
statsmagten mod kapitalen . 

Som sagt forudsætter denne opfattelse af Socialdemokratiet, at 
staten ikke selv er underlagt kapitalismens samlede præmisser. Den 
ser ikke det kapitalistiske samfund som en udelelig totalitet, men 
som sptittf't i to sektorer : den privatkapitalistiske på den ene side 
og den offentlige på den anden, hvor den offentlige sektor successivt 
via det borgerlige sarnfunds institutioner kan forvand.les fra at være 
et redskab for monopolerne til at blive et redskab vendt mod 
monopolerne. - Fejltagelsen fra reformismens barndom gentaget 
for 117. gang. 

Statens stærkt øgede økonomiske rolle har imidlertid mere end 
tydeliggjort, at det offentlige er en integreret del af kapitalismens 
helhed. Det offentlige køber arbejdskraft på samme måde som 
privatkapitalen; de offentligt ansattes lønninger svinger ligesom 

• inden for det private erhvervsliv omkring arbejdskraftens værdi; 
lighedeme mellem arbejdskraftens aflønning inden for den 

t offentlige sektor og inden for den privatkapitalistiske er større end 

I
t forskellene, og der findes mekanismer, der sørger for dette , såsom 
, taktreguleringen, dyrtidsjusteringerne mv. Og for at blive ved 
· lønarbejderforholdet: Ligesom arbejderne inden for den private 

sektor med forskellige midler - fra forhandlinger til strejker - slås 
for at øge prisen på arbejdskraften, på samme måde optræder 
lønarbejderne i den offentlige sektor for at få mere i løn og bed.re 
arbejdsvilkår. 

Men lad .os gå bag om arbejdskøber-lønarbejder-forholdet . Der 
finder vi også kapitalismens lovmæssigheder slå igennem. -
Prisdannelsen er et godt eksempel Det offentliges takster, f.eb . 

, postvæsenets, jernbanernes mv., svinger i overensstemmelse med 
I den '>amlede prisdannelsesmekanisme . lnveøteringerne i offentligt 
I byggeri er afhængig af"prisen pa kapital - dvs. renteniveauet - , l og omkostningsniveauet er desuden bestemt af prisen på arbejds-
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kraften og af prisen på de materialer, som iøvrigt leveresaf den 
private sektor. 

Vi kunne blive ved med eksempler 1 en uendelighed. Men betyder 
nu det forhold, at den offentlige sektor er en del af en samlet 
kapitalistisk helhed, at der ikke findes særtræk ved det offentlige, 
som adskiller denne sektor fra den privatkapitalistiske? 

Naturligvis ikke. Staten kan gennem lovgivning gribe 
regulerende ind i samfundsøkonomien. Og det gør staten idag 
hundrede gange oftere og mere omfattende end det var tilfældet i 
kapitalismens frikonkurrencebarndom . Det er denne indgriben, der 
får det til at se ud, som om staten kunne tæmme kapitalen . Det 
centrale er imidlertid, at statens regulerende indgriben ikke kan ske 
på trods af kapitalismens grundlæggende lovmæssigheder, men må 
ske med udgangspunkt i dem. 

H\·nrli>rlrs ~kal rlettp forsti'i~? 
En indgang til begribelsen af, hvad der menes med 'kapitalismens 

g: u1~u1æggem.le Jovmæs~1gheder er den uestand1ge oltentllge 
diskussion om 'omkostningsniveauet'. Begrebet 'omkostnings
niveau' er en omskrivning af det, man i marxistisk sprogbrug kalder 
udgifterne til den variable kapital. Den variable kapital er den sum, 
der anvendes til køb af arbejdskraften. 

I debatten om omkostningsniveauets størrelse indgår såvel 
lønomkostningerne som omkostningerne til råvarer, til kapital 
(renteniveauet), mv., ikke mindst til råvarer, såsom energi, der 
købes i udlandet. Også omkostningerne til råvarerne har naturligvis 
deres oprindelse i prisen på arbejdskraften, nemlig i prisen på den 
arbejdskraft, der producerer råvarerne. 

Direkte og indirekte er det altså prisen på arbejdskraften, -som er 
afgørende for profittens størrelse. I krisetider ser man tydeligt, at 
en svækkelse af konkurrenceevnen søges kompenseret gennem en 
absolut eller relativ reduktion af prisen på arbejdskraften. Dette 
sker dels ved hjælp af forsøg på at sænke reallønnen gennem 
tilbageholdenhed i forbindelse med pengelønnens størrelse og dels 
ved at sænke de kollektive reproduktionsomkostninger gennem 
nedskæringer inden for den sociale service. 

Nu er sådanne foranstaltninger ofte en boomerang. Købekraften 
reduceres. Efterspørgslen bliver mindre. De varer, virksomhederne 
producerer, bliver sværere at sælge. Og så er man jo lige langt! 

"n 

j. Kapitalismens økonomiske kriser 
Med denne boomerang-virkning er vi landet midt i debatten om, 
hvad der er mekanismen i de økonomiske kriser, som i større eller 
mindre omfang præger kapitalismen permanent. Og genmmi en 
analyse af krisefænomenet kan man komme på slrudhold af statens: 
rolle i det kapitalistiske samfu.nd. 

Krisen er en overproduktionskrise, affødt af de anarkiske forhold, · 
der hersker i en økonomi, hvor enkeltkapitalisternes stræben efter 
maximalprofit fører til blind konkurrence og efterhånden 
overopfyldning af markedet. 

Når denne overopfyldning indtræffer, opstår der virksomheds
lukninger med påfølgende arbejdsløshed, yderligere svigt i 
efterspørgslen og nye indskrænkninger af produktionen. 

Umiddelbart erfares denne krise som et resultat af for høje 
omkot?tninger . . I realiteten er det derimod det modsatte, der er 
tilfældet. Efterspørgslen svigter, fordi den arbejderklasse, der skal 
købe varerne, ikke har 'penge nok' til at købe dem. Og dette er et 
resultat af en relativ skærpelse af udbytningen, således forstået, at 
arbejderne har frembragt stadig større værdi til kapitalisten. 
Arbejdeme har spyet stadig flere varer ud på markedet , mens de 
ikke har fået en tilsvarende forøgelse af deres løn. 

Eller sagt på en anden måde: Arbejdskraftens værdi er - set 
samfundsmæssigt gennemsnitligt - faldet. Arbejdeme har fået en 
mindre andel af den samlede værdimasse i samfundet. Naturligvis 
kan de godt have fået højere pengelønninger og større købekraft i en 
periode, men til belysning af udbytningen er dette ikke relevant. 
Her er det relevant at se på, om den værdimasse, kapitalisterne har 
tilegnet sig gennem arbejdernes gratis merarbejde er vokset mere 
end den værdimasse, der bruges til arbejdskraftens reproduktion. 

Umiddelbart ser det nu ud, som om krisen skyldes en for 'stor' 
kapitalophobning, kapitalakkumulation. Det, der åbenbart er 
problemet, er, at kapitalisterne har overakkumuleret. 

Men også dette er en skinforklaring. For hvad forstås der ved, at 
kapitalisterne har overakkumuleret? Jo, der forstås, at de har solgt 
en masse varer, fået en masse penge ind ... og så kan de ikke få. den 
indtjente kapital til at forrente sig. De er ved at drukne i deres egen 
pengesilo for nu at mmdes Joachim von An . 

Problemet er imidlertid, at det ikke er for stor kapital hos 
kapitalisteme, der brænder inde, men at det er arbejderklasseru 
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svigtende kobekraft. som gør, at markedet er rnættet, og at den 
'overophobede' kapital ikke kan blive sat i cirkulation. 

Skal kapit.alisteme nu redde sig ud af klemmen, mener de hver for 
sig. at de kan blive konkurrencedygtige på markedet, hvis de 
reducerer omkostningsniveauet i deres egen virksomhed. Og det er 
da også klart, at på kort sigt kan dette gavne den enkelte 
virksomhed , fordi netop denne virksomheds priser reduceres 
absolut eller relativt. og varerne derved igen kan blive salgbare. Og 
under statsmonopolkapitalismen ser vi, hvorledes de enkelte lande 
mere og mere optræder som 'enkeltkapitalister', der søger at redde 
eget skind på bekostning af andre lande - gennem f.eks . 
devalu eringer o.lign . 

Men alle virksomhederne (og landene) er jo ude efter at reducere 
omkostningsniveauet. og gennemføres reduktionen i samfunds
mæssig målestok, dvs. er udbytningen af arbejderklassen blevet 
skærpet ved at sænke den samfundsmæssigt gennemsnitlige pris 
på arbejdskraften, ja, så er man lige langt. For så kan man nok 
reducere vareprisen absolut eller relativt, men eftersom købekraften 
er tilsvarende reduceret, så er man lige langt. 

I krisetider handler alle økonomisk politiske diskussioner om, 
hvorledes denne gordiske knude løses. Og eftersom arbejderklassen 
ikke er mobiliseret til at hugge den over med den socialistiske 
revolutions sværd, så følger krise på krise - og ikke bare 
internationale og nationale økonomiske kriser, men også kriser 
inden for enkelte brancher. 

Det er kriserne, som affødte de voksende statslige indgreb. 
Gennem statens disposition over en voksende del af penge, der 
cirkulerer, og som naturligvis hidrører fra de værdier, der skahes i 
samfundet•, kan statsmagten begrænse krisens følgevirkninger og 
desuden direkte føre en politik, som skal dæmpe krisen eller 
ligefrem føre til et nyt konjunkturopsving. · 

Indkomstpolitik, der skal gavne profitabiliteten i sektorer, som 
kan gøres konkurrencedygtige, f.eks. i forhold til udlandet, er et 
middel. Andre midler er bevarelsen af en relativ høj arbejdsløsheds
dagpengebetaling, hvorved købekraften ikke reduceres drastisk i 

•: Her er af forenklingsgrunde ikke taget hensyn til de 
mulig heder, qer findes for at anvende pengepolitiske midler, som 
bl.a. kan gå ud på at sætte en penge1;pængde i omløb, som der ikke 
er produktionsrnæssig dækning for. 

krisetider. Atter andre midler er nedskæring af de offentlige 
udgifter, hvorved skatterne kan søtes ned, og derigennem får 
Iønarbejderne større købek:raft, uden at virksom.hederne behøver at 
sætte lønningerne i vejret . Med denne metode blive de kollektive 
reproduktionsomkostninger formindskede. 

Nu kan man - som allerede nævnt - fornøje sig med at påvise, 
at de fleste krisepolitiske indgreb har en boomerang-virkning, og at 
de politiske muligheder for målrettet at føre en kriseramt 
kapitalistisk økonomi ud af krisen i virkeligheden ikke er til stede . 
Ad politisk reguforende vej kan krisen begrænses, og der kan 
lægges op til et opsving. Men tilhage står det grundlæggende 
forhold, at krisen overvindes af krisens egen selvrensende effekt: 
Efterhånden temmes markedet for overskudsvarerne, og den 
uudnyttede produktionskapacitet, som krisen har skabt, renses ud 
eller omstilles. Hjulene begynder så småt at dreje hurtigere igen ... 
indtil næste krise ... 

k. Det offentlige 
er underlagt profitkravet 

Denne kortfattede skildring af den kapitalistiske krise giver os 
indfaldsvinklen til de begrænsninger, der findes for statens 
økonomiske indgriben, så længe kapitalismen eksisterer: Staten må 
nemlig med nødvendigbed tilstræbe at føre en politik, der sikrer 
profitabiliteten . For det er denne, der er den kapitalistiske 
økonomis rygmarv. Profittens størrelse er udtryk for økonomiens 
gode eller slette tilstand, set fra kapitalens standpunkt. Og er der 
kapitalistiske forhold i et samfund, må den offentlige myndighed i 
sidste instans tage dette standpunkt som udgangspunkt for den 
samlede økonomiske politik. 

Profitabilitetssynspunktet er imidlertid ikke et standpunkt, der 
er forbeholdt selve den produktive sektors kapitalister. Skal den 
kapitalistiske økonomi som helhed fungere, må dette standpunkt 
også være grundlaget for indretningen af den offentlige sektor. 

Men igen snyder overfladen. Det ser ud, som om det offentliges 
økonomi er indrettet ud fra andre forudsætninger. Oprettelsen og 
driften af f.eks . skoler og hospitaler finder jo ikke sted ud fra 

I
. driftsøkonomiske overvejel.ser over, hvorvidt investeringeme kan 

give en ordentlig profit. Disse offentlige institutioner er rene 
unders~udsforetagender. De kan ikke måles ud fra almindelige 
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forretningsmæssige forrentncingsovervejelser. De kan gøres billigere 
eller dyrere, men profit giver de ikke. - Og pengene består ikke i en 
kapital, dH er skabt af de a.'1satte ved institutionerne; de kommer 
fm borgernes lommer , Det er skatteborgerne, som aflønner de 
offentligt ansatte og betaler for oprettelsen og vedligeholdelsen af 
de offentlige institutioner. 

Og i et samfund som det danske, hvor staten så godt som ikke 
driver produktiv virksomhed , hvor der altså ikke inden for det 
offentliges domæne hersker de samme akkumulationsforhold som i 
private virksomheder, ska bes der ekstra ill us ioner om, at det 
0ffentliges 'virksomheder' fungerer efter radikalt andre 'regler' end 
.le privates. 

Men på t rods af denne tilsyneladende forske! mellem 
viTksomheder. der måles ved deres profitabilitet, og offentlige 
serviceinstitutioner, der er rene 'underskudsforretninger', er det 
underliggende forhold dog det, at de offentlige institutioners 
c:nmlede økonomi som grundlag har den samlede værdiproduktion i 
:,;tm fundet. Ble'\ der intet produceret, som kunne give underhold til 
de offentligt ansatte, til afholdelse af udgifterne inden for 
•·:.ldannelses- og socialvæsenerne, fondtes der ikke en produktion 
bag de midler, som via 'skatterne tilflyder det offentlige, ville der 
ikke være penge til skoler og hospitaler. Man kan hverken leve af at 
klippe hinanden eller af at passe hinanden . • 

U dgifterne til skole- og sundhedsvæsen afholdes således af 
værdier, der er overført fra den produktive sektor, f.eks. ved, at en 
del af arbejdernes lønninger, indtjent gennem produktivt arbejde, 
'.'ia skatter og afgifter anvendes til afholdelsen af de kollektive 
reproduktionsomkostninger . 

Hele reproduktionssfæren er således en integreret del af det 
samlede kapitalistiske kredsløb. Og administrationen af de 
offentlige budgetter er underkastet de lovmæssigheder, der tindes 
for forholdet mellem arbejdskraftens gennemsnitlige samfunds-

næssige værdi og den merværdi, der skahes, og som er grundlaget 
or kapitalismens hele eksistens. Derfor må de offentlige 
>esluttende mynd.igheder arbejde inden for rammerne af de 
Jrofitkrav, der findes. Overskrides disse rammer væsentligt og 
1ystematisk, undergraver den offentlige sektor sit eget økonomiske 
mderlag. 

Sålænge klassekampen ikke har sat spørgsmålstegn ved 
;apitalismens eksistens, fungerer samfundsøkonomien på denne 
nåde, og så længe er de 'folkevalgte' 'tvunget' af den objektive 
Lødvendighed til at forvalte kapitalismen på kapitalens præmisser. 

Samtidig placeres de magthavende, topfolkene inden for den 
Hentlige administration, i en position, hvor de på kapitalens 
,etingelser forvalter statens økonomiske midler. Ikke alene får de 
n god bid af kagen som følge af deres stillinger i administrationen, 
nen de er samtidig i besiddelse af en økonomisk d.ispositionsret, der 
,r sammenlignelig med den, der indehaves af direktører i private 
irmaer. Både departementschefer, generaldirektører og andre 
opfolk inden for den offentlige sektor og direktører og lignende 
nden for den private disponerer over en værdisum, den være sig 
1kabt i virksomheden selv eller overført via skatter og afgifter, som 
ir skabt af en arbejderklasse, der ikke selv har rådighed over 
mmmen, fordi den med nødvendighed må forvaltes ud fra den 
,i:apitalistiske økonomis samlede rentabilitetskrav. 

Dette udelukker ikke forskydninger som følge af pres fra 
:lrbejderklassens side. Staten kan blive tvunget til at yde mere i 
ubejdsløshedsunderstøttelse - og en privat virksomhed kan blive 
tvunget til at slippe mere i løn. Men i begge tilfælde er der tale om, 
at en modpart, kapitalens private eller offentlige forvaltere, 
aftvinges ydelser. Eller for at sige det på en anden måde: Såvel 
direktøren for B&W som formanden for Kommunemes Lands
forening står gang på gang over for krav, der udspringer af 
arbejderklassens kamp for at sælge arbejdskraften så dyrt som 
muligt. Enten kræver den højere løn eller flere sengepladser på 
hospitalerne. Eller begge dele. Og i begge tilfælde må 

~: Det forhold, at det er den produktive sektor, der 'betaler' larbejderklassens modpart, i det konkrete tilfælde koncern-
:len reproduktive, har givet næring til glistrupistisk hetz mod de direktøren eller formanden for Kommunernes Landsforening, 
)ffentligt ansatte. De bør være taknemmelige over, at der er andre, 'forhandle kravene ud fra det grundlæggende udgangspunkt, der 

> 

- i:erproducerermrgertordem-:-Moo-demre-argameni:atiu1rgi~mmes h:eacler: f!vor stor en anaelafl:len samlede væftlunasse 1 samfmiaet,--------
lehændigt, at forudsætningen for produktionen er arbejdskraftens :skal gå til den arbejdende klasse, og hvor stor en andel skal gå til 
eproduktion . Arbejdet inden for reproduktionssfæren er således iprofit? 
ge så 'nødvendigt' sm;n arbejdet i produktionssfæren. 
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Arbeidsledig heten 

I løpet av de tre siste årene har arbeids
ledigheten økt sterkt ,her i landet. I gjennom
snitt for 1982 var det ved arbeidskontorene 
registrert vel 41 000 arbeidsløse personer. 
Særlig sterk har økningen vært gjennom 1982, 
i desember var den sesongkorrigerte ledig
heten 58 000 personer. Ifølge Statistisk Sen
tralbyrås kvartalsvise arbeidskraftundersøkel
se var det gjennomsnittlig 52 000 arbeids
søkere uten arbeidsinntekt i 1982. Dette utgjør 
2,6 prosent av arbeidsstyrken. 

Den registrerte ledigheten viser store varia
sjoner fra fylke til fylke. Mens det i Oslo, 
Akershus og Vestfold var registrert om lag 
en prosent arbeidsledige i gjennomsnitt for 
1982, var ledigheten i _ andre fylker på Øst
landet og i Agderfylkene om lag tre prosent. 
I de fire nordligste fylkene var ledighetspro
senten om lag fire, høyest tall hadde Nord
Trøndelag med 4,3 prosent. Det har i seinere 
år ikke vært noen tendens til -0kt geografisk 
variasjon i arbeidsledigheten mellom Nord- og 
Sør-Norge. Den innbyrdes forskjellen mellom 
fylker på Sør- og Østlandet har imidlertid 

60 

40 

20 

0 

blitt større, særlig har ledigheten tiltatt i Øst
fold og Agderfylkene. 

Arbeidsløsheten økte mindre blant kvinner 
enn blant menn i 1982, et forhold som ikke er 
uvanlig i en konjunkturnedgang. Av kvinnene 
i arbeidsstyrken var 3,0 prosent arbeidssøkere 
uten arbeidsinntekt mot 2,8 prosent foregå
ende år. De tilsvarende tall for menn var 2,3 
prosent -i 1982 og 1,5 prosent året før. En 
liknende utvikling mot mindre forskjell i ar
beidsløshet mellom kvinner og menn fant også 
sted ved konjunkturnedgangen fra 197 4 til 
1975. Dette henger sammen med at kvinner er 
ansatt i næringer og har yrker som berøres 
forholdsvis lite av konjunkturbevegelsene. 

Arbeidsledigheten har særlig rammet ung
dom. Hele 13 prosent av arbeidsstyrken i al
dersgruppen 16 til 19 år var arbeidssøkere 
uten arbeidsinntekt i 1982, mot knapt 9 pro
sent året før. En må tilbake til 1975 for å 
finne en tilsvarende arbeidsledighet blant ung
dom. For aldersgruppen 20-24 år var ledig
heten over 5 prosent, mens den var knapt 
2 prosent i aldersgruppen 24-49 år, og under 
en prosent i aldersgruppen 50-74 år. For
skjellene i arbeidsledighet mellom ulike alders-

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Fig. 41. 
Arbeidsløse registrert av Arbeidsdirektoratet. 

Sesongkorrigerte tall i tusen. 1914-82. 
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grupper har vist seg å v ære ganske stabile. 
Og så varigheten av arbeidsledigh eten varierer 
til d els betyd elig m<'d alder, men den gjennom
!;nitllige varighet en for J1ver ald er sgruppe har 
enclrel seg lite d e sisle årene. 

Vcrk1·n de geografiske, aldc rsmessige eller 
kjonnsmessige forskjellene i arbeidsløshets
prosentene har økt de siste årene. Beregninger 
som er foretatt, tyder heller ikke på at den 
økte arbeidsledigheten skyldes endringer i ar
beidsstyrkens sammensetning fordelt på kjønn 
og alder. Snarere er det en motsatt tendens 
til stede. Vurdert i sammenheng tyder alle 
disse indikatorere på at økningen i ledig
h eten neppe skyldes økende grad av mistil
p asning pga. stivheter og strukturelle forhold 

Antall 
tusen Arbeidsløse 

på arbeidsmarkedet, men at arbeidsmar edet 
nå kjennet egnes av b etydelig større tilbud enn 
etter spørsel. I 

Arbeidsdirektoratet foretar hvert år en un
dersøkelse for å tallfeste «udekt b ehovJ for 
arbeidskraft i industri og bygge- og anl ggs
virksomhet. I figur 42 er industribedriftenes 
udekte behov for arbeidskraft tegnet inn 
sammen med tallet på arbeidsløse ind stri-
arbeidere. I 

Det framgår at industribedriftenes uqekte 
behov for arbeidskraft i 1982 var klart !livere 
enn i noe tidligere år, og at det var et ]bety
delig gap m ellom antall industriarbeidere isom 
tilbød arbeid og etterspørselen etter ar1tids
kraft. For bygge- og anleggsarbeidere ha ut-

Udekt behov for arbeidskraf; 
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Flg. 42. 
Antall arb'eidsløse industriarbeidere og udekt 
behov for arbeidskraft i industrien. 1910-82. 
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viklingen dr siste åre,w vært noenlunde den 
samme som for indus triarbeidere. En markert 
avslapning på a rbeidsmarkedet i l 982 bekref
tes av tall fra Byråets konjunkturbarometer
undersøkelser, som viser at tall et på bedrifter 
som ikke får utnyttet sin produksjonskapa
sitet pga. mangel på arbeidskraft var svært 
lavt i 1982, sammenliknet med tidligere år. 

Et bemerkelsesverdig trekk ved arbeids
market i de siste årene er at tallet på regi
strerte arbeidsløse med bakgrunn i admini
strasjon, kontor, handel eller serviceyrker har 
økt kraftig, særlig etter 1980 (se figur 43). I 
noen grad henger dette sammen med at antall 
funksjonærer i industrien har endret seg lite 

Industriarbeidere 

etter 1977, mens antallet økte s t erkt [irene for . 
I>en vesentligst e årsaken er irnidll'rtid ut lr
digheten innenfor skjermede næringer har økt. 
Aktivitetsnivået i disse næringene er i særlig 
grad avhengig av den økonomiske politikk som 
føres innenlands. 

Den etter norske forhold betydelige arbeids
ledigheten vi Jiar fått, synes altså å ha sin 
forklaring delvis i konjunkturelle forhold og 
delvis i den etterspørselsdempende økonomis
ke poltikken som har vært ført av hensyn til 
den innenlandske pris- og kostnadsutviklin
gen. Det økonomiske tilbakeslaget i OECD
området siden 1980 har resultert i betydelige 
problemer for konkurranseutsatte næringer. 

Antall 
tusen - - - - Bygg- og anleggsarbeidere 
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.Antall regutrert arbeidaløse etter yrke. 1970-8!. 
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Antall årsverk utført i disse næringene har fra 
1980 til 1982 blitt redusert med 16 000. I skjer
med e næringer økte antall å rsverk i perioden 
med bare 11 000. Det har i betydelig grad sam
menheng med at den økonomiske politikken 
har gitt svake stimulanser til innenlandsk 
etterspørsel. Dette har medført at de skjer
mede - i hovedsak tjenesteytende - nærin
ger har fått en klart svakere produksjonsut
vikling enn på 1970-talleL Gjennom siste halv
del av 1970-årene ble veksten i den samlede 
arbeidsstokk og reduksjonen i sysselsetting i 
konkurrans<:>utsatte næringer absorbert av 
v<:>kstc-11 i skjermede næringer. 

/\ v figur 4·1 framgår at denne trenden nå er 
brutt. M~• ns syssl'lsPl.tingcn i clP konkurranse
utsatte næringene som før svinger betydelig 
fra år til år, samtidig som antall årsverk går 
nedover, skjer det fra 1980 en kraftig reduk
sjon i veksten i sysselsetingen i skjermede 
næringer. Spesiel t bemerkelsesverdig er ned
gangen i antall årsverk utført i skjermede 
n æringer utenom offentlig forvaltning. Oi,--så 
veksten i offentlig forvaltning reduseres imid
lertid betydelig etter 1980. Regnet i antall års
verk er nesten 80 prosent sysselsatt i skjer
mede næringer. 

---- ----- -·-------- -------~ 
I u ,11 '"lo 
, l 110() 

---(ll! ,·n tl i ►:l <>r v01l t nin11. 

-- -- -S~1 1•1 m,•d•• 1lir1· i 1•}'. 1•r, l..-dr il 11•r 

· - - - 1\,,nku r l"All'-P t1 t s 1ll t I ' nir 1 1n1: •• 1 t, · ki, ~ I -" l j t>v i r ksnmh('t 

]t,000)------

\ 
I /\ 
\ / I 

8 000 !------- - -- - ___.'\. - - - /----i ~- __ _,._ 
\ / I 

\/ \ 
t. 000 ----- -

I 

1976 1977 1978 1979 1980 

Fig. 44. 

I 
I 
I 
I 

1981 1982 

Arlig endring i antall drsverk. 1976-82. 

Konjunkturbildet 

Ved innga ngen til 1!)82 regnet OECD med 
en moderat int ernasjona l konjunkt uroVi gang 
i løpet av å ret og en vekst i bnittonasjonal
produk.tet for OECD-landene t otalt på 1, pro
sent fra året før. Foreløpige tall viser a ti lan
dene i Vest-Europa hadde en gjennomsi ttlig 
vekst i bruttonasjonalproduktet på mindr enn 
0,5 prosent, mens USA hadde en nedga 

1
g på 

knapt 2 prosent. Samtidig økte arbei ' sløs
heten i OECD-området sterkt. I annet halvår 
1982 var det i OECD-landcn(• nær 32 mill· oncr 
arbeidsløse. I de europeiske OECD-landene var 
tallet på adwici s løse omtrent 17 millioner, ell er 
vel 10 prmwnt av a rbl'idss tyrken. Prissl.i 'Ilin
gen for O1<:CD-områdct under €tt ble etter 
foreløpige tall på 7,5 prosent, omtrent som 
ventet ved begynnelsen av året og klart I vere 
enn prisstigningen i 1981 på 10,6 prosen tl Den 
lavere prisstigningstakten kan i stor jgrad 
tilskrives r edusert lønnsvekst., mpn laven. rå
varepriser har også gitt et viktig bidrag. Som 
følge av redusert eksportvekst til land utfnfor 
OECD-området, ble OECD-landenes uhder
skudd på betalingsbalansen overfor rest 1n av 
verden forverret fra 1981 til 1982. De kk~ 
oljeproduserende utviklingslandene er blitt 
hardt rammet av fallet i råvareprisene, tag
nerende aktivitetsnivå i industrilanden og 
økt rentenivå, noe som har svekket dere mu
ligheter for både å håndtere stor utenlands
gjeld og å finansiere sin importettersp~rsel. 

Det er i ettertid klart at en ved ut ,lrbei
dingen av tidligere prognoser har overvu dert 
mulighetene for å få til et internasjonalt opp
sving basert på uendret økonomisk pol ,tikk. 
Dette skyldes både at en i for liten grad har 
tatt hensyn til de internasjonale ringvirknin
ger av at toneangivende land samtidig fører 
en restriktiv politikk for å dempe inflasjhnen, 
og at en har lagt til grunn for optimis;tislre 
anslag for importetterspørselen fra land uten-
for OECD-området. I 

Også norsk økonom.i viste i 1982 i stor grad 
de samme svakhetstrekkene som andre OECD
land. Bruttonasjonalproduktet var omtrent 
uendret fra året før, antall arbeidsløse I steg 
kraftig og overskuddet på driftsbalansen pver
for utlandet ble redusert. Samtidig steg P,rise
ne fortsatt sterkt. Konjunktursvikten i rlorsk 
økonom.i ble stadig mer markert i 1øPElt av 
året og gav seg uttrykk både i et økende alntall 
arbeidsløse, avtakende industriprod.uksjorl , øk
ende lagerbeholdninger, nedgang i talldt på 
igan-gsatte bygg og redusert detaljomsetnmgs
volum. Konjunkturforløpet i vårt eget lan~ var 
sterkt påvirket av den svake markeds 1'tvilc
lingen ute og av økt priskonkurranse foJf den 
konkurranseutsatte delen av norsk næringsliv, 
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men også den innenlandske politikken - som 
tok sikte på å dempe etterspørselen av hensyn 
til pri s- og kos tna dsstig ningen - bidrog til å 
r ed usere aktivitetsnivaet og dermed fors terke 
nedgangen. Et stabiliserende element i kon
junkturforløpet i l 982 var investeringsetter
spørselen fra oljevirksomheten, som klart 
motvirket effektene av redusert investerings
etterspørsel fra øvrige private og offentlige 
sektorer. 

En svak oppgang i den tradisjonelle vare
eksporten - som tilsynelatende passerte en 
konjunkturbunn i 1. kvartal l 981 - stanset 
opp mot slutten av året og slo deretter over 
i nedgang gjennom 1982. Den norske eksport
vareproduksjonen reagerte raskt på omslaget 
nedover i vareeksporten, men ikke kraftig nok 
til å hindre at lagrene av norskproduserte 
varer for eksport vokste sterkt gjennom 1982. 
I 3. kvartal lå de på høyde med det unormalt 
høye nivået i «motkonjunkturpolitikk-perio
den» 1975--1977. Til forskjell fra den gang 
foregikk lageroppbyggingen i 1982 uten at 
bedriftene fikk støtte til lagerhold og· til et 
vesentlig høyere rentenivå, og bedriftene fant 
det etter hvert nødvendig å skjære ned pro
duksjonen ytterligere. I annet halvår nådde 
tallet på driftsinnskrenkninger ( oppsigelser, 
permisjoner og innskrenket arbeidstid) et be
tydelig nivå, og fra 2. til 4. kvartal ble eks
portvareproduksjonen (sesongkorrigert) redu
sert med 8,3 prosent. For de norske eksport
bedriftene var situasjonen også preget av at 
de utenlandske kundene satt med store lagre 
av innsatsvarer, noe som presset prisene og 
svekket lønnsomheten. Valutakursjusteringene 
høsten 1982 innebar en depresiering av norske 
kroner med omtrent 4 prosent. Virkningene 
for norsk næringsliv av valutakursjusterin
gene er imidlertid svært forskjellig fra bransje . 
til bransje, avhengig av produkttype og kon
kurrentland. De svenske og finske devalue
ringene rammet i stor grad næringer som fra 
før av hadde proolemer, særlig treforedling 
og trevareindustri. Virkningene ble umiddel
bart forsøkt kompensert av støttetiltak, blant 
annet i form av redusert elektrisitetsavgift og 
økt timeverkstilskudd. 

Da oppgangen i eksport og eksportvare
produksjonen ble avbrutt mot slutten av 1981, 
var kapasitetsutnyttelsen i norsk industri fort
sat lav, etter i hovedsak å ha vært i nedgang 
siden den siste konjunkturtoppen vinteren 
1980. Lønnsomhetsutviklingen ved utgangen 
av 1981 motiverte heller ikke til økte investe
ringer. Dessuten var industriinvesteringene i 
1980, 1981 og utover i 1982 sterkt påvirket av 
fullføringen av enkelte større investerings
prosjekter innen treforedling og aluminiums
industri. Industriinvesteringene passerte der-

med en konjunkturtopp i 4. kvartal 1981 og 
falt deretter sterkt gjennom 1982. Den under
liggende tendensen i ordreindeksen for verk
stedprodukter (utenom transportmidler og 
oljeplattformer mv.) for hjemmemarkedet, 
som i noen grad kan tas som en indikator på 
den konjunkturbestemte innenlandske investe
ringsetterspørselen, har vært i nedgang helt 
siden slutten av 1980. Kapasitetsutnyttelsen 
i norsk industri i annet halvår 1982 var ifølge 
Statistisk Sentralbyrås konjunkturbarometer 
på det laveste nivå siden barometeret ble 
etablert i 1973. 

Den offentlige sektors investeringsetter
spørsel gikk be~ydelig ned i 1982 og forsterket 
så ledes" virkningene av nedgangen i industri
investeringene. De to siste årene er investerin
gene i offentlig sektor redusert med nær 15 
prosent, regnet i volum. 

Samlet gikk investeringsvolumet utenom 
oljevirksomhet ned med 4,4 prosent fra 1981 
til 1982. Samtidig økte importen av investe
ringsvarer. 

Når nedgangen i industriens investerings
vareproduksjon i 1982 likevel ikke ble sterkere 
enn 2,7 prosent regnet fra året før, må dette 
tilskrives den sterke veksten i investerings
etterspørselen fra oljevirksomheten, inklusive 
oljeplattformer under arbeid. Investerings
etterspørselen fra oljevirksomheten viste i alt 
en volumøkning på 1,9 milliarder kroner, reg
net i 1975-priser. Til sammenlikning var ned
gangen i industriinvesteringene på vel 1 mil
liard kroner og nedgangen i investeringene i 
stat og kommune nær 0,7 milliarder kroner. 
Boliginvesteringene var omtrent uendret fra 
1981 til 1982. Også i de øvrige sektorene sett 
under ett var det liten endring i investerings
volumet. 

1982 ble altså preget av et samtidig fall 
i eksportvare- og investeringsvareproduksjo
nen. Virkningene på total industriproduksjon 
ble forsterket ved at også konsumvareproduk
sjonen sviktet. Særlig sterk var nedgangen 
mot slutten av året. Selv om en del av ned
gangen kan forklares ved reduserte markeds
andeler, særlig for møbler, tekstil- og bekled
ningsprodukter, må den også ses i sammen
heng med at den totale ·konsumvareetterspør
selen utviklet seg svakt gjennom 1982 ifølge 
sesongkorrigerte tall for detaljomsetnings
volumet. En kunne ha ventet at lønnsoppgjø
ret våren 1982 ville slå ut i økt varekonsum 
utover sommeren, men det ser ikke ut til å 
ha vært tilfelle. Særlig var utviklingen i 
detaljomsetningsvolumet svak fra 3. til 4. 
kvartal, noe som kan ha hatt sammenheng 
med streiken ved Vinmonopolet og en sterk 
vekst i grensehandelen. For året som helhet 
var det en sterk vekst i tjenestekonsumet -
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særlig av feriereiser til utlandet - samtidig 
som prisene på varegrupper med lav pris
elastisitet (matvarer, tobakk, helsep\eie) 'økte' 
spesielt sterkt. Vekstimpulsene fra. det .offent
lige konsumet var klart svakere i 1982 enn i 
året før. Riktignok var det fortsatt en viss 
vekst i den offentlige sektors etterspørsel 
etter arbeidskraft, men kjøp av varer og tje-

nester til konsumformål gikk ned, reg )et i 
volum. 

Den økonomiske politikken 

I Nasjonalbudsjettet for 1982 ble det lagt 
vekt på å dempe etterspørselsveksten både 
gjennom finans- og kredittpolitikken. Regje-
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ringsskiftet hos ten Hl81 fort e ikke til vesent
lige ('ndring(' r i dett e opplegget. Det ble imid
lertid foretatt endringer på inntPkts- og ut
giftssiden i statsbuds jettet ved at det ble gitt 
visse lettelser i personskattene og ved at de 
offentlige utgifter ble r edusert. Siktemålet var 
at tiltakene på lengre sikt skulle bidra til 
lavere pris- og kostnadsstigning og bedring i 
næringslivets konkurranseevne. I penge- og 
kredittpolitikken var målet å gjennomføre en 
stram regulering slik at den samlede kreditt
tilførsel vokste mindre enn nasjonalproduktet, 
men slik at næringslivet samtidig ble sikret 
tilstrekkelig tilgang av kreditt til investerin
ger. Av de tiltak som skulle bidra til å trekke 
inn kjøpekraft fra husholdningene, kan nevnes 
salg av inflasjonssikre Verdi -Spar-obligasjo
ner med garantert realrente og en betydelig 
økning av beløpene for sparing med skatte
fradrag. 

Virkninger av den økonomiske politikken kan 
leses ut av målstørrelser som sysselsetting, 
priser, inntekter mv. Disse størrelser er om
talt andre steder i Sluttordet. Ved vurdering 
av hvordan finans- og kredittpolitikken virker 
på aktiviteten i økonomien, har det de siste 
årene vært lagt stor vekt på finanspolitiske 
hovedstørrelser som overskudd før lånetrans
aksjoner, statens utgifter til kjøp av varer og 
tjenester og likviditetstilførselen til publikum. 
I 1982 utgjorde overskudd før lånetransak
sjoner for stats- og trygdeforvaltningen (med
regnet skatteoppkreverkonti) 15,3 milliarder 
kroner. Dette tilsvarer 4,2 prosent av brutto
nasjonalproduktet, mot 4,5 prosent i 1981 og 
5,6 prosent i 1980. Ved vurdering av budsjett
overskuddet på det innenlandske etterspørsels
nivå holdes ofte oljeskattene utenom fordi en 
økning i beskatning av utenlandske oljesel
skaper normalt bare får små virkninger for 
etterspørselsnivået i Norge. Oljeskattene inne
bærer imidlertid at staten kan redusere sine 
gjeldsforpliktelser og dermed renteutgiftene 
på statsbudsjettet. Følgelig vil det offentliges 
budsjettbalanse eksklusive oljeskatter likevel 
bli påvirket av utviklingen i oljeinntektene. 
Når en holder både oljeskatter, renteutgifter 
til utlandet og overføringer til utlandet uten
om budsjettbalansen, var det et underskudd 
før lånetransaksjoner på 9,6 milliarder kroner 
i 1982. Dette tilsvarer 3,3 prosent av brutto
nasjonalproduktet eksklusiv sjøfart og olje
virksomhet, mot 2,7 prosent i 1981 og 1,4 pro
sent i 1980. Når en skal vurdere virkningene 
av budsjettbalansen på det innenlandske etter
spørselsnivå, må en også ta hensyn til at de 
realiserte budsjettallene påvirkes av aktivi
tetsnivået i økonomien. 

Svekkelsen i budsjettbalansen i 1982 utenom 
oljeskatter skyldtes blant annet at overførin-

gPne vokste st e rkere enn skatt('inntcktene. 
Andt'len a,· brnttonasjona lprndukt (' ( utl'nom 
ol,iC\'irk somhet og sjotrans port som gikk til 
s tatli g ko ns um og in \' P!:il C' rin g(' r ut gjorde 10,8 
prosent . en sYa k nedga ng i forhold til 1981. 

Fina nspolitikken har betydning for etter
spørselen også gjennom den virkning den har 
for likviditetstilførselen til publikum. Foruten 
det offentliges budsjettpolitikk vil bankenes 
kredittilførsel og utviklingen i utenriksoko
nominen påvirke publikums likviditet. Publi
kums beholdning av kontanter, innskudd i pri
vate og offentlige banker (unntatt sparing 
med skattefradrag) og ubenyttede kassa
kreditter og byggelån økte i 1982 etter fore
løpige anslag med bare 9 prosent mot 11,6 
prosent i 1981. Bidraget til likviditetsveksten 
var lavere enn året før både fra forretnings
og sparebankene og ved statens lånetransak
sjoner. 

Det finanspolitiske opplegget innebar en 
justering av skattesatser og fradrag for å 
motvirke en reell skatteskjerpelse. Ordningen 
for sparing med skattefradrag ble betydelig 
utvidet, og i tillegg ble det innført skattefra
drag for sparing i aksjefond. De direkte skat
ter for personer viste en vekst på 10,9 prosent 
mot 7,7 prosent i 1981. 

Med virkning for inntektsåret 1982 ble det 
gjennomført endringer i den direkte beskat
ning av næringsdrivende og selskaper. Satsen 
for formuesskatt ble redusert med 0,1 prosent
enhet til 0,6 prosent. Det ble innført adgang 
til avsetning til konsolideringsfond. I tillegg 
ble det gjennomført en tilstramning av ord
ningen med avsetning etter distriktsskatte
loven ved at sikkerhet for skatter som hoved
regel skal 'stilles i fonn av bundet bankinn
skudd. En viktig revisjon av bedriftsbeskat
ningen ble gjennomført fra inntektsåret 1982 
ved overgang til avskrivninger etter saldo
metoden. 

I forbindelse med de svenske og finske deva
lueringene høsten 1982, ble fritaket for in
vesteringsavgift utvidet fra 1. november til å 
omfatte ikke-aktiverbare investeringer. Fra 
og med 4. kvartal 1982 ble også elektrisitets
avgiften for enkelte bransjer redusert. For 
andre indirekte skatter var det bare mindre 
endringer i satsene i 1982. De viktigste end
ringene gjaldt sukkeravgiften og tobakks- og 
alkoholavgiftene. Subsidiene på fisk falt bort, 
og det var reduksjon i subsidiene på mjøl. 
Ordningen ,med timever~støtte til enkelte in
dustrigrener ble utvidet fra og med 4. kvartal 
1982. Samlet økte de indirekte skattene fra
trukket ~ubsjdier med 9,2 prosent mot 14,4. 
prosent året før, når avgift for oljeutvinning 
mv. holdes utenom. Trygdeutbetalinger og 
andre stønader vokste med 14,5 prosent. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



1-11 Sluttord. 

Statl'ns pit!optl' skaltc-r og avgiftrr pfr olje
vir·ksurnhcl var i 1!11-:'..' 2!J,7 millianfrr kroner , 
mot :_>(;,4 rnillianlcr kroner i ]!181 og 23,5 
rnilli ar·J er kronrr i 1D80. 

Det wng-e- og kredittpolitiske opplegget 
inneba r en r elativ stram regulering. For å be
grense ullan ene fra de private bankene ble 
sparebankene fra mars underlagt direkte ut
lå nsregulering. Overfor forretningsbankene 
ble det ført en stram likviditetspolitikk som 
medførte at mange banker tok opp betingede 
lå n i Norges Bank. Slike lån innebærer at ban
kene blir underlagt direkte utlånsregulering. 
Ved utgangen av 1982 var banker. som stod 
for 60 prosent av forretningsbankenes utlåns
ramme underlagt slike restriksjone r. Kreditt
institusjonenes garantier for lån i det uregu
lerte markedet vokste kraftig i 1982 i likhet 
med året før. Garanterte lån på dette marke
det vokste med hele 2,7 milliarder kroner de 
siste 12 månedene fram til utgangen av 3. 
kvartal. Til sammenlikning kan nevnes at de 
v eiledende tall for utlå nsøkning fra forret
nings- og sparebankene i 1982, ble 11 milliar
der etter flere justeringer i løpet av året. 

De private bankenes og livsforsikringssel
skapenes utlånsrenter styres ved renteerklæ
ringer fra Finansdepartementet. Rentenivået 
på bankenes utlån på mellomlang og lang sikt 
ble i juni justert opp med 0,5 prosentenheter til 12,5 prosent. Samtidig ble livsforsikrings
selskapenes utlånsrenter økt med 0,5 prosent
enheter til 11,0 prosent. Denne rentesatsen ble 
ytterligere justert opp til 12,0 prosent ved 
framleggelsen av nasjonalbudsjettet for 1983. 

Den totale innvilgningsramme for stats
bankene var i 1982 12,4 milliarder kroner, vel 
1 milliard kroner mer enn i 1981. I de tre 
første kvartalene steg utlånene med 5,3 mil
liarder, eller 5,6 prosent, mens ·veksten i sam
me tidsrom i 1981 var i underkant av 7 pro
sent. 

For å sikre gjennomføringen av statens 
låneprogram ble renten på statsobligasjoner 
satt opp med en prosentenhet i januar 1982 
ti'l .henholdsvis 12,5 og 13 prosent på 5 og 
10 års statslån. I 1982 var det en sterk re
du'ksjon i bedriftenes låneopptak på obliga
sjonsmarkedet. Kredittforetakenes låneopptak 
var fortsatt regulert. Rentenivået på det pri
vate obligasjonsmarkedet steg med om lag en 
prosentenhet i løpet av året. 

Valutaikursen. for norske kroner er basert 
på en 'kurvindeks som er fastsatt ut fra et 
veid gjennomsnitt av kursene for utenlandske 
valutaer sett i forhold til deres gjennonumitt
lige middelkurs for august 1978. Norges Bank 
kjøper og selger valuta for å holde krone
verdien innenfor rimelige svingningsmarginer 
i forhold til basisverdien for kurvindeksen. 
Med virkning fra 2. august 1982 ble vektene 

i inc..l eksen e ndret. Mens vektene tidligere ar 
hast-rt på anclekn av d en bil aterale samha . del 
ml'ilom Norge og andre land , s kal de nå i p in
sippet også ta hensyn til konkurranseforHold 
på tredj elandsmarkeder. Endringen inneba I at 
dollarens vekt i kursindeksen ble redusert fra 
25 til 11 prosent, mens vekten for valutae , e i 
det europeiske valutasystem EMS ble satt pp 
fra 46 til 58,7 prosent. Det nye vektgrunnla;get 
gav en indeks som lå 3 prosent over en 
gamle, og da kurssystemet for øvrig ikke ble 
endret, førte d ette til en tilsvarende ed
skrivning av norske kroner. 

For å bedre norsk næringslivs konkurrruise
evne ble kronen ytterligere nedskrevet med 3 
prosent fra 6. ·september. I tillegg sank ~en 
norske krone med 2,7 prosent i forhold til 
andre lands valutaer som følge av at Svez, ge 
og Finland devaluerte med henholdsvis 16 og 
10 prosent ,høsten 1982, idet svenske kro:per 
og finske mark inngår i vektgrunnlaget for 
kurvindeksen. Fra slutten av juli til mid en 
av oktober steg verdien av norske kroner med 
henholdsvis 5,6 og 1 ,4 prosent i forhold ltil 
svenske kroner og finske mark. I forhold til 
andre europeiske valutaer og amerikanske 
dollar gikk verdien av norske kroner ned ed 
henhokisvis 11 og 14 prosent. 

For deler av norsk næringsliv betydde ku~
endringene en bedret konkurransesituasj , n, 
men bedrifter som konkurrerer med sven ke 
og finske bedrifter, fikk forverret sin konk r
ranseevne. Dette gjaldt særlig treforedling ~g 
trevareindustri. Det ble satt i gang en reklke 
tiltak for å motvirke de negative effektene v 
den svenske og finske devalueringen, del is 
med virkning fra 4. kvartal 1982. 

Produksjon og etterspørsel 

Bruttonasjonalproduktet var i 1982 om l g 
uendret fra 1981, målt i 1975-priser. Det er 
første gang siden 1958 at bruttonasjonalp o
duktet i Norge ikke har økt fra et år til et 
neste. Siden veksten fra 1980 til 1981 o~å 
var svært beskjeden (0,3 prosent), innebæ:der 
utviklingen de siste to årene et markert bru , d 
med den jamne veksten i bruttonasjonalprlo
duktet på 4--5 prosent pr. år vi hadde å 
1970-tallet. 

Antall årsverk utført i norsk økonomi lile 
redusert med 0,5 prosent i 1982. Reduksjon n 
motsvares av en like stor økning fra 1980 til 
1981, slik at sysselsettingen målt i årsve~k 
har endret seg lite den siste toårsperioden sJ tt 
under ett. Det har likevel vært en viss veks , i 
antall sysselsatte. Til sammenlikning økte s s-
selsettingen målt i årsverk med 1,4 prosen i 
gjennomsnitt pr. år fra 1975 til 1980. 

Etter at olje- og gassproduksjonen i en 
rekke år har bidratt til å trek'ke veksten i 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Sluttord. 145 

bruttonasjonalproduktet oppover, har produk
sjonen vært omtrent uendret de to siste årene. 
Produksjonen av olje og gass var i 1982 48,9 
mill. tonn olje-ekvivalenter. Bruttoproduktet i 
oljevirksomhet (utvinning, boring og rør
transport) gikk i volum ned med 0,2 prosent 

i 1982, mens det året før var_ en nedgang på 
1,7 prosent. Regnet som andel av brutto
nasjonalproduktet i løpende verdi utgjorde 
oljevirksomheten i 1982 17 prosent, om lag 
det samme som året før. 
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Bruttonasjonalproduktet fratrukket '·kapitalslit gir et samlet uttrykk for den nettoinntekt 
som skapes i Norge i løpet· av et lr. Trekker en videre fra ne~to renter, aksjeutbytte og 
stønader til utlandet, fir en et uttrykk for den inntekt som står til disposisjon for Norge. 
For I få et uttrykk for utviklingen i disponibel realinntekt over tid må en korrigere for 
prisstigningen. I figur 6 er utviklingen i disponibel Tealinntekt for Norge i perioden 
1970-1982 sammenstilt med utviklingen i de enkelte innenlandske anvendelseskomponenter, 
privat konsum, offentlig konsum og nettoinvesteringer. Figuren gir en illustrasjon bide 
av utviklingen i vir disponible realinntekt sammenholdt med netto innenlandsk bruk og av 
utviklingen i sammensettingen av innenlandsk bruk. 

10 - Økonomisk utsyn. 

Fig. 46. 
Dispcmibel realinntekt for Norge og innenlandsk 

bruk til privat konsum, offentlig konsum og 
nettoinvesteringer. 1970-198f. 
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store ulikheter fra næring til næring. I indu
strien ble bruttoprodukt og sysselsetting redu
sert med henholdsvis 2,6 og 3,0 prosent, som 
er en sterkere nedgang enn det som er regi
strert de siste årene. I jordbruk og fis'ke økte 
bruttoproduktet med om Jag 3,5 prosent. Brut
toproduktet i skogbruket ;ble redusert med 
hele 8,5 prosent, etter en svært sterk økning 
fra 1980 til 1981. Bruttoproduktet i bygge- og 
anleggsvirksomhet økte i 1982 med 0,6 pro
sent og i kraft- og vannforsyning med 0,7 
prosent. Utviklingen i utenriks sjøfart viste 
fortsatt nedgang, idet bruttoproduktet i 1982 
lå hele 13,8 prosent lavere enn i 1981. I bank
og forsikringsvirksomhet økte bruttoproduk
tet med vel 11 prosent, mens det i annen tje
nesteyting utenom offentlig forvaltning ikke 
var vekst i bruttoproduktet. Bruttoproduk
tet i offentlig forvaltning økte med 1,9 pro
sent. 

Mønsteret i fordelingen av bruttonasjonal
produktet på hovedkomponenter har de siste 
årene vist nye trekk. I underkant av 49 pro
sent av bruttonasjonalproduktet gikk i 1982 
til privat konsum. Dette er en stigning fra 
foregående år, men andelen var fortsatt lavere 
enn i noe år på 1970-tallet. Andelen som gikk 
til offentlig konsum i 1982, var 19 prosent, om 
lag uendret fra året før. Investeringsandelen 
steg med nær 1 prosentpoeng til 26 prosent 
fra 1981 til 1982, men andelen ligger fortsatt 
markert under nivået fra 1970-årene. Eksport
overskuddet målt som andel av bruttonasjo
nalproduktet var i 1982 i under'kant av 6 pro
sent, andelen var dermed rloe lavere enn i 
1981 etter at den hadde steget de nærmest 
foregående årene. 

Det private konsumet hadde i 1982 en vo
lumvekst på 1,9 prosent, noe sterkere enn året 
før (1,3 prosent). En betydelig del av veksten 
falt på nordmenns konsum i utlandet, som 
økte med hele 12,0 prosent i 1982. Av de spesi
fiserte konsumpostene var det i 1982 en sterk 
reduksjon i konsumet av drikkevarer og to
bakk og en sterk vekst i konsumet av trans
port, post og teletjenester. 

Det offentlige konsumet steg med 0,9 pro
sent i 1982, for underpostene var ve'ksten +0,1 
prosent på statlig sivilt konsum, 0,7 prosent 
på statlig militært konsum og 1,5 prosent på 
kommunalt konsum. Offentlig sivilt konsum 
viser klart lavere vekst enn tidligere, mens 
den lave registrerte veksten i militært konsum 
har sammenheng med forskjell i føringsmåte 
for militært materiell mellom nasjonalregn
skapet og statsregnskapet. 

Bruttoinvesteringene i fast realkapital uten
om oljevirksomhet var 4,4 prosent lavere i 
1982 enn året før målt i 1975-priser. I indu
strien var det i 1982 en reduksjon i investe-

ringene på 13,4 prosent, mens det året fø var 
en omtrent like stor økning. I 1982 var dbt en 
betydelig investeringsvekst i næringsgr ppen 
varehandel, hotell- og restaurantdrift o for
retningsbygg (13,9 prosent), mens det var en 
sterk redu'ksjon i investeringene inni nfor 
gruppen offentlig, sosial og personlig tjerleste
yting (7,5 prosent). Utviklingen innenfof den 
siste gruppen påvirkes sterkt av reduksJonen 
i investeringene i koIIimuneforvaltningen i de 
siste årene. Boliginvesteringene hadde en svak 
vekst fra 1981 til 1982 (0,7 prosent). 

Bruttorealinvesteringene i oljevirksojnhet 
ble redusert i volum med nær 30 prosent fra 
1981 til 1982. Siden bygging av nye oljeP,latt
former registreres som lagerinvesteringJr så 
lenge byggingen pågår, er det imidlertid nød
vendig å se utviklingen av realinvesteri gene 
i oljevirksomheten i sammenheng med tvik
lingen av lagerinvesteringene. Det var i 1982 
en lagerøkning som følge av økt bebo! ning 
av oljeplattformer under arbeid på 4,3 mil- • 
liarder kroner i løpende priser, mens , et i 
1981 var en tilsvarende lagerreduksjon p 4,1 
milliarder •kroner. Lagerbeholdninger ut nom 
oljeplattformer under arbeid økte med 2, mil
liarder•kroner i løpende priser i 1982. 

Eksportverdien av varer og tjenester økte 
fra 1981 til 1982 med 5,7 prosent. Målt i ~975-
priser var det imidlertid en nedgang på 1,7 
prosent. Verdien av råolje- og naturgas eks
porten økte med 10,6 prosent, mens vol met 
sank med 0,4 prosent. Verdien av vareek por
ten utenom skip, oljeplattformer, råoljf og 
naturgass ble redusert med 0,7 prosent 1 vo
lumnedgangen var på 3,4 prosent. Verdien av 
den samlede tjenesteeksporten økte m 2,2 
prosent; volumet ble imidlertid redusert med 
hele 7,3 prosent. 

Importen av varer og tjenester steg i 982 
med 11,3 prosent regnet i verdi, i volu var 
økningen 5,6 prosent. Importprisøkninge➔ var 
også i fjor noe svakere enn eksportprisø} nin
gen, men forskjellen var betydelig mindr enn 
de nærmest foregående årene. Verdien av are
importen økte med 11,2 prosent; holde im
port av skip og oljeplattformer utenfor var 
verdiøkningen 8,3 prosent, mens det va en 
volumøkning på 4,9 prosent. Tjenesteinip , rten 
økte med 11,6 prosent i verdi, volumøkningen 
er beregnet til 2,0 prosent. 

Byrået har utført beregninger for å art
legge faktorene bak produksjonsutvikl:f.l gen 
fra 1981 til 1982. Beregningene viser at eks
ten i privat konsum isolert sett trakk b tto
nasjonalproduktet opp med vel 0,2 prosent
poeng, mens utviklingen i offentlig kotlsum 
førte til en vekst på noe under 0,2 pr~ent
poeng. Reduserte investeringer i fast al
kapital, og spesielt innenfor oljevirksomhet, 
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trakk produksjonsveksten betydelig ned i 
1982. Dette ble imidlertid mer enn oppveid av 
veks ten i lagerinvesteringer, slik at brutto
investeringer total t førte til en vekst i brutto
nasjonalproduktet på vel 0,3 prosentpoeng. 
Den moden.te volumnedgangen i eksport av 
råolje og naturgass i 1982 trakk veksten i 
bruttonasjonalproduktet ned med vel 0,1 pro
sentpoeng, mens den betydelige reduksjonen i 
eksporten av Skipsfartstjenester trakk pro
duksjonsveksten ned med 0,4 prosentpoeng. 
Den øvrige eksporten gav en svakt positiv 
vekstimpuls og førte isolert s ett til en vekst 
i bruttonasjonalproduktet på 0,2 prosent
poeng. Reduserte markedsandeler for import
konkurrerende industri bidrog til en reduksjon 
i den innenlandske produksjonsveksten på om 
lag 0,5 prosentpoeng i 1982. 

Priser og lønninger 

Konsumprisindeksen steg med 11,3 prosent 
fra 1981 til 1982. Fra 1980 til 1981 var pris
stigningen 13,6 prosent. Veksten i konsumpris
indeksen er således dempet fra 1981 til 1982, 
men er fremdeles høy sammenliknet med den 
gjennomsnittlige veksten på 8,4 prosent for 
1970-årene. 

Et samlet uttrykk for prisstigningen i Nor
ge har en i nasjonalregnskapets prisindeks for 
varer og tjenester levert til innlandsk slutt
anvendelse. Denne steg med 10,3 prosent fra 
1981 til 1982. Prisindeksen for privat 'konsum 
gikk opp med 11,9 prosent, og prisindeksen for 
offentlig 'konsum steg med 11,0. Prisindeksen 
for bruttoinvesteringer i fast kapital steg med 
7,4 prosent. 

Prisstigningen i 1982 må for en stor del 
forklares ut fra innenlandske forhold. Bedrif
tenes lønnskostnader pr. utført årsverk økte 
forholdsvis sterkt, med 11,7 prosent. Lønns
veksten var særlig sterk i en del tjeneste
ytende sektorer. Økte avgifter og reduserte 
subsidier bidrog også til prisøkning. Også 
offentlig fastsatte priser har 'bidratt til pris
stigningen, men prisimpulsene fra jordbruks
prisene var sva:kere enn i 1981. Foreløpige 
nasjonalregnskapstall tyder dessuten på at 
fortjenestemarginene også i 1982 har økt i 
en del tjenesteytende næringer, særlig i bank
virksomhet, hotell- og restaurantdrift og i 
kraft- og vannforsyning. 

Handelsstatistikkens prisindekser for im
port- og eksportvarer viste svakere prisv-ekst 
i 1982 enn i de to foregående år. I gjennom
snitt for de tre første kvartaler av 1982 var 
prisindeksen for eksportvarer 5,7 prosent høy
ere enn tilsvarende periode året før. Arene 
1980 og 1981 steg denne indeksen henholdsvis 
30,3 prosent og 15,5 prosent. Den reduserte 

veksten i eksportpri sene skyldtes for en stor 
del at priseq på r åolj e regnet i norske kroner 
var omtrent uendret fra foregående år. Im
portpr is ene har vist enda svaker e vekst , gjen
nomsnittsindeksen for de tre førs te kvartaler 
lå 2,9 prosent over samme periode foregående 
år. Det var ' imidlertid stor varias'.i on i pris
utviklingen for de ulike varegruppene. 

Konsumprisindeksens delindekser for de 
ulike konsumgrupper viser at gruppen drikke
varer og tobakk hadde den sterkeste prisstig
ningen, med 17,3 prosent. Gruppene matvarer 
og helsepleie hadde også sterkere prisvekst 
enn gjennomsnittet (13 ,9 og 13,2 prosent), 
noe som blant annet kan forklares med om
legging av subsidiepolitikken og økte egen
andeler. Konsumgruppene klær og . sko_tøy, 
møbler . og husholdningsartikler, reiser og 
transport, hådde alle en prisstigning i under
kant a v 10 prosent. 

I 1982 ;var det t a r i ff o p p g j ø r for de 
fleste "lønnstake rgrupper . Innen LO/N .A.F.
området · ble;: oppgjøret foretatt forbundsvist, 
men med visse felles retningslinjer. Oppgjøret 
resulterte i et. _generelt tillegg på 'kr 2,- pr. 
time, noe varierende spesielle tillegg fra for
bund tH forbund, og ytterligere tillegg pr. 
1. oktober 1982 for lavlønnsfag. Det er anslått 
at dette oppgjøret medførte en lønnsvekst på 
ca. 4,5 prosent fra 1981 til 1982. Oppgjøret i 
stat og kommune ·gav en lønnsvekst på hen
holdsvis 5,6 og 5,9 prosent på årsbasis fra 
1981 til 1982. 

Lønnsglidningen fra 1. kvartal 1981 til 1. 
kvartal 1982 er beregnet til 5,8 prosent. Fore
løpige og usikre ·beregninger tyder på noe 
sterkere lønnsglidning i 2. og 3. kvartal. Den 
foreløpige lønnsindeksen for industriarbeidere 
viser at gjennomsnittlig timefortjeneste for 
menn og 'kvinner lå !henholdsvis 9,2 og 10,3 
prosent høyere i de tre første kvarta1ene i 
1982 enn i samme periode året før. 

På grunn av lengre ferie og økt fravær i 
1982 sammenliknet med 1981, har antall ut
førte årsverk gått ned i forhold til antall be
talte årsverk. Ifølge foreløpige nasjonalregn
skapstall ø'kte lønn pr. utført lønnstakersårs
verk med 11,8 prosent fra 1981 til 1982. Øk
ningen i lønn pr. betalt årsverk anslås til om
kring 11 prosent, altså lavere enn konsumpris
indeksen. Reallønn pr. lønnstakersårsverk har 
sunket hvert år siden 1977. 

Inntekter og inntektsfordeling 

I Nasjonalregnskapet beregnes for hver næ
ring en faktorinntekt, som etter fradrag av 
lønnskostnader, gir driftsresultat som resi
dual. Usikkerheten i beregningene er stor, 
særlig for driftsresultatet og fordelingen av 
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dette på næringer. De foreløpige t all for de 
s iste år viser erfarin gsmPss ig betydelige feil
margin er . Det er grunn til å understreke at 
driftsresultatet ikke gir uttrykk for lønnsom
het i bedriftsøkonomisk forstand , spesielt tas 
det ikke hensyn til utviklingen i direkte skat
t er eller rentekostnader. 

De foreløpige nasjonalregnskapstallene vi
s er at den samlede nominelle faktorinntekten 
økte med vel 11 prosent fra 1981 til 1982, mot 
vel 15 prosent året før. Faktorinntekten defla
tert med prisindeksen for innenlandsk bruk 
av varer og tjenester (inklusive lagerendring, 
eksklusive kapitalslit) var omtrent uendret 
fra 1981 til 1982 mot en vekst på nær 3 pro
sent fra 1980 til 1981. Totaltallene dekker over 
betydelige forskjeller mellom de enkelte næ
ringsgrupper. Oljevirksomheten har i flere år 
stått for en vesentlig del av økningen i1samlet 
faktorinntekt. Fra 1981 til 1982 økte imidler
tid faktorinntekten i oljevirksomheten noe 
svakere enn gjennomsnittet for alle næringer. 
I industrien var den nominelle økningen vel 
8 prosent fra 1981 til 1982. Dette er no~ mer 
enn i de to foregående år, men fortsatt lavere 
enn prisstigningen. Inntektsøkningen var spe
sielt ster'k i enkelte tjenesteytende næringer. 
For tjenesteytende næringer under ett er øk
ningen beregnet til vel 14 prosent.' 

Samlet driftsresultat økte med vel 10 pro
sent fra 1981 til 1982 mot vel 20 prosent året 
før. Driftsresultatet i oljevirksomhet ihar vist 
en eksepsjonell vekst fra 2,4 milliarder kroner 
i 1975 til 42,5 milliarder kroner i 1982. Fra 
1981 til 1982 er veksten beregnet til vel 7 
prosent. Oljevirksomhetens andel av samlet 
driftsresultat var 46 prosent. Holdes olje
virksomheten utenfor, økte samlet driftsresul
tat med nærmere 14 prosent fra 1981 til 1982. 
Dette er 4 prosentpoeng mindre enn året før 
og den laveste veksten siden 1977. Økningen 
i driftsresultatet siste år synes å ha vært 
spesielt sterk i enkelte tjenesteytende nærin
ger, særlig i bank- og finansieringsvirksomhet 
og hotell- og restaurantdrift. Også for kraft
og vannforsyning var økningen betydelig. For 
sjøtransport viser de foreløpige ·beregningene 
en markert forverring fra 1981 til 1982 på 
samme måte som året før. Det negative drifts
resultatet var i 1982 nede på samme nivå som 
i årene 1976-1978 målt i løpende \troner. 
Både i jordbruk og fiske og fangst økte drifts
resultatet noe mindre enn gjennomsnittet, 
mens driftsresultatet i skogbruk viste en re
duksjon i nominelle kroner etter en sterk 
økning året før. 

For industrien samlet er det beregnet en 
økning i driftsresultatet på 8 prosent fra 1981 
til 1982, mot en nedgang på i under~t av 
7 prosent året før. Holdes oljeraffineriene 
utenfor, hvor tallene av beregningstekniske 

å rsaker er spesielt usikre, var veksten fra 19 : 1 
ti l 1982 vel 3 prosent, mot under 2 prose t 
året før. De foreløpige nasjonalregnskapst l
iene tyder på store forskjeller i utvikling .n 
mellom de ulike deler av industrien. 

I konkurranseutsatt industri har konjun -
turmessige eller strukturelle problemer ført ~il 
s vak prisutvikling og til dels redusert produk
sjon. Utekonkurrerende industri fikk reduseH: 
driftsresultat for tredje år på rad. Samlh 
driftsresultat for utekonkurrerende indust · 
( eks'kl. oljeraffinerier) ble negativt i 1982 
etter topp på 2,7 milliarder i 1979. Tallet fdr 
1982 er lavere enn for bunnåret 1977. De for . -
løpige tallene tyder på at resultatet ble sp~ 
sielt dårlig for produksjon av ikke-jernholdiJe 
metaller og treforedling. For hjemmekonkut
rerende industri totalt ble driftsresultatet I i 
1982 om lag som året før i løpende kroner. 
Deler av metallvareproduksjonen og produ~
sjon av kjemisk-tekniske produkter ser ut m 
å ha fått økt driftsresultatet, mens resultatJ t 
ble dårligere enn året før i produksjon av te -
stilvarer og klær, lær og lærvarer. 

For skjermet industri viser beregningene e 
meget sterk økning i driftsresultatet fra vel 
milliarder kroner i 1981 til nærmere 4 millia~
der kroner i 1982. Også året før var økningen 
markert. En vesentlig del av økningen sis e 
år falt på deler av næringsmiddelproduY.
sjonen - hvor landbrukssamvirket utgjør eb 
viktig gruppe - og må ses på bakgrunn a 
en moderat prisøkning på innsatsvarer. 

Lønnskostnadenes andel av faktorinntekte 
var samlet for alle næringer utenom offentli~ 
forvaltning, om lag 59 prosent både i 1981 og 
1982. Fallet i lønnskostnadsandelen fra 197 ' , 
da lønnskostnadene utgjorde hele 77 prose11t 
av fa:ktorinntekten, har dermed stoppet opl 
Andelen er nå brakt ned på nivået fra tidli 
i 1960-årene som er betydelig under nivået i 
1970-årene. Denne sterke nedgangen skyldes i 
hovedsak oljevirksomheten. Ser en bort frp. 
oljevirksomheten, var lønnskostnadsandeleh 
om lag 73 prosent både i 1981 og 1982 mot 8b 
prosent i 1977. Også for industrien samlet ~ 
endringene i lønnskostnadsandelen fra året fø 
ubetydelig i 1982. Imidlertid endret fordelid
gen mellom lønn og driftsresultat seg betydi1 

lig innen , de enkelte deler av industrien. 
skjermet industri falt lønnskostnadsandele . 
fra 80 prosent i 1981 til 71 prosent i 198 i" 
Dette er om lag 10 prosentpoeng lavere enp 
nivået fra 1970-årene. For utekonkurrerende 
industri førte svak utvikling i driftsresultatCf 
til en markert økt lønnsandel for andre år pr 
rad. Beregninger for årene 1972-1980 viser 
at det hvert av årene var betydelige variJ 
sjoner i lønnsandelene mellom bedrifter inneh. 
al~b~aj~ I 

Disponibel inntekt for Norge (nettonasjo-
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nalproduktet fratrukket netto renter, aksje
utbytte og stønader til utl a ndet) steg med 
nærmere 29 milliarder kroner fra 1981 til 
1982. Den r eelle økningen (etter · deflatering 
med pisindeksen for netto innenlandsk bruk 
av varer og tjenester) var nær null. Veksten 
i Norges disponible realinntekt var 3,2 prosent 
fra 1980 til 1981 og henholdsvis 10,7 og 7,6 
prosent de to foregående år. Den sterke veks
ten fra 1978 til 1980 skyldes for en stor del 
en bedring av Norges bytteforhold overfor 
utlandet. 

Den private disponible inntekt ( det vil si 
husholdningers og private selskapers inntekt 
av arbeid og 'kapital, tillagt stønader fra det 
offentlige og utlandet, og fratrukket skatter, 
trygdeavgifter og stønader til utlandet) økte 
med 19,6 milliarder kroner, eller vel 11 pro
sent, fra 1981 til 1982. Påløpte skatter og 
trygdeavgifter økte omtrent i takt med brutto
inntektene, slik at skattenes andel av inntek
tene holdt seg uendret. Stønadene økte med 
vel 14 prosent. 

På det nåværende tidspunkt er fordelingen 
av privat disponibel inntekt i 1982 på selska
per og grupper av husholdninger meget usik
ker, men anslag for ·husholdninger under ett 
viser økning i disponibel inntekt på nærmere 
15 prosent fra 1981 til 1982. Deflatert med 
nasjonalregnskapets indeks for privat kon
sum, innebærer det at disponibel realinntekt 
økte med nesten 3 -prosent. Anslagene inne
bærer en nedgang i selskapenes inntekt i de
flaterte kroner. Dette har sammenheng med 
det svake driftsresultatet i 1982 i de utekon
kurrerende næringer. 

Anslag for de ulike grupper av husholdnin
ger viser svakest vekst for lønnstakergruppen, 
med snaut 1 prosent økning i disponibel real
inntekt det siste året. At veksten ble positiv, 
skyldes i første rekke reell vekst i stønadene. 
For gruppen ikke-yrkesaktive (hovedsakelig 

' pensjonister) var veksten klart høyere, 1,8 
prosent. Denne økningen må i stor grad til
skrives vekst i antall stønadsmottakere og i 
andelen av pensjonister med tilleggspensjon. 
Etter.som økningen i disponibel realinntekt 
både for lønnstakergruppen og gruppen ikke
yrkesaktive var svakere enn for husholdninger 
under ett, peker de usikre beregningene i ret
ning av en betydelig vekst i realinntektene for 
gruppen personlig næringsdrivende. 

End~inger i skattereglene, blant annet i 
forsørgerfradraget og barnetrygden, bidrog 
til at realinntektsutviklingen i 1982 var ugun
stigere for . ensljge og barneløse ektepar enn 
for husholdninger med barn under 17 år, og 
ugunstigere for skattytere med høy enn med 
lav inntekt. 

Utenriksøkonomi, markedsandeler 

Driftsregnskapet overfor utlandet viste et 
betydelig mindre overskudd i 1982 enn i 1981. 
Etter foreløpige oppgaver var overskuddet 
5,3 milliarder kroner, mot 13,2 milliarder kro
ner året før. Svekkelsen av driftsregnskapet 
skyldtes både større underskudd på den tradi
sjonelle varebalansen, svekket tjenestebalanse 
og økt underskudd på rente- og stønads
balansen. 

Nettoek1sporten av råolje og naturgass steg 
i volum med 2,8 prosent, mens prisen gikk opp 
med 12,6 prosent. Det ble således en økning 
i netto eksportverdi på 15,7 prosent. Netto 
eksportverdien av skip og oljeplattformer vis
te en svak oppgang. Regnet utenom råolje og 
naturgass, skip og oljeplattformer og direkte 
eksport ved oljevirksomhet, steg verdien av 
vareeksporten med bare 0,7 milliarder kroner, 
mens verdien av den tilsvarende vareimporten 
økte med -hele 8,4 milliarder kroner. Overskud
det på tjenestebalansen ble redusert med 3,5 
milliarder kroner, blant annet som følge av 
lavere fra·ktinntekter for skipsfarten og en 
sterk økning i nordmenns reisetrafikk til ut
landet. 

Underskuddet på rente- og stønadsbalansen 
økte med 2,1 milliarder kroner, hovedsakelig 
som følge a v en tilsvarende økning i aksje
utbyttet mv. til utlandet. 

Byttefoholdet for varer og tjenester bedret 
seg med 2,0 prosent i 1982, mot en bedring 
på 6,7 prosent i 1981. Bedringen i byttefor
holdet skyldes i hovedsak en prisøkning på 
naturgass på 32,1 pr~sent. Prisen på råolje 
var omtrent uendret i forhold til året før. 
For varer utenom råolje, naturgass, skip og 
oljeplattformer steg eksportprisene med 2,8 
prosent i 1982, og bytteforholdet for disse 
varene forverret seg med 1,6 prosent mot en 
bedring på 3,1 prosent året før. 

Nasjonalregnskapets prisindekser for eksport av råolje og naturgass (1915 = 100) 

1978 

Råolje .... . ............ .. ... . .. ... ... . .. 114 
Naturgass ; .. . .. ........ .... .. .... ....... 126 

1979 

170 
132 

1980 

267 
193 

1981 

328 
254 

·1982 

327 
336 
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Hovedtall i driftsregnskapet . Nettota.ll i mill. kr 

1979 1980 1981 1982 

Varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 253 
Renter, utbytte og stønader . . . . . . . . . . . . . . . . -11 531 
Driftsregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5 278 

17 424 
-11976 

5 448 

26 530 
-13 369 

13161 

20 800 
-15 560 

5 300 

Ved inngangen til 1982 utgjorde Norges 
nettogjeld til utlandet 87 ,6 milliarder kroner, 
eller om lag 24 prosent av bruttonasjonal
produktet. Tar en overskuddet på driftsregn
skapet som anslag for netto nedbetaling av 
gjeld og korrigerer for omvurderinger av re
server og lånegjeld som følge av valutakurs
endringer i løpet av året, ser det ut til at 
Norges nettogjeld trolig var noe større ved 
utgangen av 1982 enn ved begynnelsen av 
året. Inklusive omvurderinger, ble den offent
lige forvaltnings nettogjeld til utlandet re
dusert med 4,8 milliarder kroner til 20,6 mil
liarder kroner ved utgangen av 198i 

Norges -eksportmarkeder for bearbeidde va
rer har i årene 1979-1982 hatt moderat vekst 
ifølge OECD-tall. 

Beregninger for 1979-1981 viser en reduk
sjon i markedsandelene for norsk 'konkurran
seutsatt industri (utenom skip-, oljeplatt
form-, råolje- og gassproduksjon) på om Jag 
8 prosent. Foreløpige beregninger for 1982 
tyder på en ny nedgang på 3 prosent. Bereg
ningene bygger på eksporttall fra handels
statistikken og OECD's tall for vekst i andre 
lands import. 

Markedsandelen for norsk importkonkurre
rende industri ble ifølge nasjonalregnskapstall -
redusert med 4 prosent i perioden 1979--1981. 
Foreløpige beregninger for 1982 tyder på en 
nedgang siste år på 4 prosent. 

Perspektiver 

Den økonomiske krisen i OECD-området må. 
i betydelig grad tilskrives valget av økono
misk politikk i toneangivende land og mange
len på koordinering og samarbeid om tiltak 
som kan bringe landene ut av krisen. I de 
store OECD-landene er det i flere år blitt ført 
en ·politikk hvor hovedelementene har vært 
tilstramning på etterspørselssiden, dels ved 
tiltak for å redusere underskuddene på offent
lige budsjetter, dels ved kontroll med veksten 
i pengemengden. Politikken har hatt som mål 
å gjenreise veksten i økonomien ved redusert 
inflasjon og markedsstyrt omstrukturering av 
tilbudssiden. Resultatet hittil har imidlertid 
blitt nedgang i produksjon og sysselsetting. 

I utstrakt grad har landene ·konkurrert o · 
å forbedre sin konkurranseposisjon ved ette ,
spørselsbegrensende politikk, inntektspolitis e 
inngrep og devaluering, uten å ta tilstrekkeli 
hensyn til den økonomiske avhengighet soip 
rår mellom OECD-landene. Resultatet har de -
for ·blitt lavere produksjons- og sysselsettingl}
nivå for landene totalt og en kraftig vekst li 
arbeidsløsheten. Selv om en i OECD regn r 
med en viss konjunkturoppgang i løpet iV 

1983, er det ventet at ledigheten vil fortset e 
å vokse, og at tallet på arbeidsløse trolig vil 
passere 34 millioner i løpet av året. For fle.le 
I-and har den økte ledigheten ført til sviktende 
skatteinntekter og økte utgifter til ledighet.J
bidrag og arbeidsmarkedstiltak i et slikt oiri
fang at underskuddene på offentlige budsje -
ter - tross tilstramning på andre områder 
har økt drastisk. De finansielle utgiftene t l 
renter og avdrag på den offentlige sekto 
gjeld legger dermed ekstra skranker på de 
økonomiske politikken. 

Mulighetene for å oppnå målet om full sy~
selsetting er større i Norge enn i mange land, 
på grunn av den handlefrihet som oljeinntelt
tene gir oss. Selv med en viss realprisnedgan~ 
på olje og gass vil inntektene av petroleu~
virksomheten være av helt sentral betydnint 
for norsk økonomi. Den store andel av ove •
skuddet i oljevirksomheten som går direk e 
til staten, innebærer også at den statsfinarl
sielle handlefrihet er stor. Praktisk talt ade 
de utenlandslån staten tok opp i siste halvd! l 
av 1970-årene, vil være tilbakebetalt i løpJt 
av 1983, slik at gjeldsproblemet og den rentJ
belastningen dette medfører for statsbudsje -
tet i stor grad vil falle bort i løpet av åre . 
Hensynet til balansen i utenriksøkonomien o~ 
statsbudsjettet vil derfor ikke i samme g~ 
som i mange andre land begrense våre muli -
heter for å oppnå full sysselsetting. 

I de nærmeste årene vil imidlertid oljeimp.
tektene ikke bli større enn at det vil være nød
vendig å opprettholde en konkurranseutsa t 
sektor om Jag på dagens nivå. Hensynet til de

1 tradisjonelle konkurranseutsatte virksomheten 
tilsier at pris- og kostnadsveksten i Norge J_I 
som de siste to årene har ligget betydelig 
over OECD-gjennomsnittet - nå bør redust 
res. Dette forutsetter lavere vekst i priser, 
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fortjen estemarg-iner og !onninger i skjermede 
bed1ifter. Innpasningen av oljeinntektene i 
norsk økonomi forrykket i noen grad det tra
disjonelle bildet hvor de konkurranseutsatte 
næringene var lønnsledende. De økte inntek
tene ble tatt i bruk ved at en større del av 
landets ressurser ble anvendt for å tilfreds
stille innenlandsk etterspørsel. Et resultat av 
dette ser ut til å ha vært en tendens til at 
pris- og lønnsveksten i enkelte skjermede næ
ringer utvikler seg uavhengig av lønnsom
heten i konkurranseutsatt sektor. I° 1982 økte 
driftsresultatet og til dels lønningene i mange 
skjermede bedrifter ste rkere enn i norsk øko
nomi totalt , og spesielt !lett i forhold til in
dustrien. 

Lavere kostnadsvekst og dermed større 
lønnsomhet i den konkurranseutsatte indu
strien vil neppe være tilstrekkelig til å skape 
en tilfredsstillende produksjonsvekst i kon
kurranseutsatt sektor på lengre sikt. En stor 
del av norsk industrieksport har tradisjonelt 
bestått av råvarer og lite bearbeidde produk
ter, der det ikke er utsikter til særlig ekspan
sjon i årene som kommer. Heller ikke vil det 
bli lett å gjenerobre markeder som er tapt 
hjemme. Defor kan problemene for den kon
kurranseutsatte sektor bare løses gjennom 
omstillinger. En lavere kostnadsvekst og økt 
lønnsomhet i bedriftene gir muligheter for, 
men vil ikke nødvendigvis føre til omstillin
ger; blant annet fordi et lavere kostnadsnivå 
kan bidra til å opprettholde virksomhet som 
ikke vil kunne være konkµrransedyktig på 
lengre sikt. 

Beregninger viser at samlet kapitalavkast- . 
ning i norsk industri de siste 15 årene har 
holdt seg bedre oppe enn gjennomsnittet for 
·konkurrentland. Samtidig har norsk industri 
tradisjonelt hatt en høyere investeringsrate. 
Dette burde ha gitt større muligheter for om
stillinger i Norge enn i konkurrentlandene. 
Når disse mulighetene ikke er blitt bedre ut
nyttet, må en trolig søke svaret i nærings- og 
bedriftsstrukturen. Innenfor den relativt store 
råvare- og halvfabrikatindustrien er mulig
-hetene for bedriftsinterne omstillinger til nye 
produkter mindre enn for verkstedsindustrien, 
som er relativt liten i Norge sammenliknet 
med de fleste OECD-la,nd, og består av mindre 
bedrifter. , 

På flere andre områder skulle imidlertid 
mulighetene for omstillinger være til stede. 
Den jevne inntektsfordelingen og det høye ut
danningsnivået i Norge burde gi store mulig
heter for å konkurrere internasjonalt innen 
kunnskapsbaserte varer og tjenester. Men in
dustriutvikling basert på ny teknologi og nye 
produkter krever stor satsing på forskning, 
produktutvikling og markedsføring. I et land 

med sma bed r ift er ut en rt s tort hjemmemar
ked å støtte s1.:g til, kan slik sa tsing vi1·kc 
uoverkommelig for den enkelte bedrift. I denne 
sammenheng representerer oljevirksomheten 
i Nordsjøen en enestående sjanse for norsk 
teknologisk basert industri og ingeniørvirk
somhet, gjennom de muligheter den åpner for 
en t eknologisk nyutvikling som etter hvert 
kan gi grunnlag for eksportrettet virksomhet. 

En styrking av konkurranseutsatt sektor er 
i første rekke nødvendig for å sikre en ønsket 
balanse i utenriksøkonomien. Målet om full 
sysselsetting stiller d erimot krav til den poli
tikk som føres overfor den skjermede sektor. 
Både på kort og lang sikt kan full sysselset
ting bare oppnås ved en betydelig vekst i 
skjermede i hovedsak tjenesteytende - sek
torer. I hele etterkrigstiden har sysselsettin
gen i vareproduserende næringer vært i til
bakegang. Tjenesteytende sektorer har i denne 
perioden absorbert både denne tilbakegangen 
og hele nettoveksten i arbeidsstyrken. I årene 
framover vil det fortsatt komme store kull 
av nye arbeidssøkere inn på arbeidsmarkedet. 
Selv uten økt yrkesdeltaking blant kvinner 
vil arbeidsstyrken gjennomsnittlig øke med 
15 000 pr. år i perioden fram til 1987. Etter
S.)m en ikke kan regne med at disse vil kunne 
bli sysselsatt i konkurranseutsatte næringer, 
må veksten i de skjermede næringer øke ster
kere enn i de siste årene hvis ikke arbeids
løsheten skal fortsette å øke. 

Tiltak mot arbeidsløsheten kan medføre en 
noe svekket betalingsbalanse og visse effek
tivitetstap som følge av reduserte omstillin
ger. Disse ulemper må vurderes opp mot de 
betydelige sosiale problemer som er knyttet 
til høy arbeidsløshet og det produksjonstap 
som følger av at arbeidskraftressursene i sam
funnet ikke utnyttes fullt ut. Det er heller 
ikke slik at en kortvarig økning i arbeidsledig
heten nødvendigvis vil føre til økte omstil
linger og sterkere vekst på lengre sikt. Er
faringer fra andre land kan tyde på at når 
ledigheten først har nådd et høyt nivå kan 
det være vanskelig å få den ned igjen. 

I hvilken grad veksten i skjermede næringer 
bør komme innen offentlig eller privat virk
somhet, i form av økt konsum eller investe
ring, vil i hovedsak være et spørsmål om poli~ 
tisk prioritering. Utfordringen i norsk øko
nomisk politikk framover vil uansett være å 
stimulere den innenlandske etterspørselen ret
tet mot de skjermede næringene på samme tid 
som pris- og kostnadspresset fra disse nærin
gene må dempes. I tillegg må en få til en 
omstilling til mer vekstkraftig konkurranse
utsatt virksomhet. Disse oppgavene stiller be-
tydelige krav både til det offentlige og til 
partene i arbeidslivet. 
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Retrospect and Prospect 
Highlights from OECD Economic Outlook, 

December 1982 
Activity in OECDcountries has weakened to an unexpecied degree since mid-year, and 1982 as a who/e wil/ 
probably have seen a fall in the area's GNP and in world trade. At the same time, infiation has declined 
considerably more rapidly than had earlier appeared probable. These recent developments must be seen in 
the context of experience since the second oil shock in 1979. At that time, the risks facing OECD governments 
gave them little alternative hut to follow cautious demand policies, which broadly speaking they have done 
ever since. After three years of sustained disinfiation, the economic situation has changed profoundly. 

The Last Three Y ears 
Policies since the second oil shock 

The OECD economy upon which the 
second oil shock impinged had recovered 
substantially from the eff ects of the first · 
one. Output in 1979 was 17 per cent 
higher than in 1973. The average unem
ployment rate had fallen slightly from its 
peak, mainly due to the rapid rise in 
employment in North America. But the 
average inflation rate had only briefly 
dipped below 8 per cent in the whole 
recovery period, and there was concern 

that the underlying rate of inflation 
might have been permanently ratcheted
up. Then, with commodity and oil prices 
pushing inflation up sharply, and with oil 
market conditions pointing to the risk of 
even stranger price-rises if OECD 
growth in the short-term exceeded a 
quite modest rate, policies became 
tighter. 

Initially, however, the strongest defla
tionary force on OECD economies was 
exerted by the oil price rise itself, which 
may have depressed OECD GNP by 2 to 
3 per cent in 1980. Subsequently, of 

course, output was stimulated by strong 
growth of exports to OPEC - more 
rapid ly, indeed, than expected be fore-

. hand. Fora time, too, OECD growth was 
supported by the strong increase or 
imports by non-oil developing coun
tries. 

But these positive inf\uences 0:1 

demand from outside the OECD area 
were outweighed by the eff ects o,
macroeconomic policy inside. Accordin11 

to conventional measures, fiscal policy 
became somewhat lighter in 1979 an d 
1980, and may have had its most impor-
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1. GROWTH OF REAL GNP IN THE OECD AREA0 

Percentage changes from previous period, seasonally adjusted at annua/ rates 

/98/ Average 
Share /970 

in to 
total /980 

United States 38.5 2.9 
Japan 14.8 4.8 
Germany 9.0 2.8 
France 7.5 3.6 
United Kingdom 6.5 1.9 
Italy 4.6 3.1 
Canada 3.6 4. I 
Total of above countries 84.4 3.2 
Other OECD countriesh 15.6 3.1 

Total OECD 100.0 3.2 

Major four European 
countries 27.5 2.8 
Total OECD less the 
United States 61.5 3.4 
Industrial production : 
Major seven countries _ - 3.0 
Total OECD - 3.0 

From From previous 

previous half-year 

year /982 /983 /984 

1981 1982 /983 l fl l fl l 

1.9 -I¾ 2 -3.4 0 2 4 3½ 
3.0 2½ 3½ 2.6 2¾ 4 3¼ 4 

-0.2 -I¼ -¼ -0.6 -4¼ 1 I¾ 2 
0.3 I½ ½ 1.4 1/4 ¼ ) 1/4 I 1/2 

-2.2 ½ I 1.3 -1/2 ) 1/4 I¾ l 1/2 
-0.2 ¾ ¼ 3.6 -I¾ ¾ I¼ i 1/2 

2.9 -5 I l/4 -7.3 -41/4 31/2 3 31/4 
1.3 -1/2 I¾ -I. I _l/4 2 3 3 
0.7 1/2 ¾ 0.5 ¼ 1/2 2 2 

1.2 -1/2 J 1/2 -0.8 0 I¾ 2¾ 2¾ 

-0.5 1/4 l/2 I. I -l 1/2 ¾ I½ } 1/2 

0.8 1/2 11/4 0.8 _l/4 l 1/2 2¼ 21/2 

0.8 -41;4 2 -6.1 -4 3 51/2 5 
0.7 -31/2 I¾ -5.1 -31/2 2¾ 51/4 41/2 

tant depressive effect on output growth in 
1981. Monetary conditions tightened 
generally during 1979 and 1980 as much 
higher inflation was met by approxi
mately unchanged rates of monetary 
growth. In Europe, monetary policy was 
tightened further in 1981 in an eff ort to 
stave off additional depreciation-induced 
inflation. The unusually high interest 
ra tes - both nominal and real - of 1980 
and 1981 may have bada large effect on 
spending in 1981 and perhaps even more 
in 1982, at a time when fiscal changes 
seem to have been broadly neutral. More 
recently, trade with the non-OECD area 

Other OECD Countries 

/98/ A \'trage [ Frnm previous 
Share in / 970 / )'Par 

total tn 
OECD /9~() · 19R/ /981 1 / QSJ 

Austria 0 .9 3.7 0 l/2 i 
Belgiurn 1.3 3.2 -1.7 - ½ ~ ·( 

Denrnark 0.8 2. 3 0 .1 I ¾ 0 
Finland 0.6 3.6 1.4 '/2 jl"j 

Greece 0.5 4. 7 : --0. 7 lfi I 
lee land 0 5.0 1.5 -3 1/: - 2' ' 
Ireland 0.2 4.1 I.I I ¼ 

, , 
1 ·. ,1 

Luxembourg 0.1 3.0 -1.8 _1,/4 

Netherlands 1.8 2.9 -1.2 - I ¼ -il,; 

Norway 0.7 4 ,7 0 .8 0 ' 1 

Portugal 0.3 4 .8 1.7 2 j l ; 

Spain 2.4 3.7 0.4 ) 1,~, I ' : 
Sweden 1.5 2.0 --0.8 11:, 1 I ' , 
Switzerland 1.2 1.2 I I. 9 -2 ,,, 

Turkey 0 .8 5.1 I 3.5 4 4 

Total srnaller Euro-
pean countries 13.1 3.2 0.2 ½ i 

Australia 2. 1 3.1 4.1 ~~ 

New Zealand 0.3 2.2 3.7 _11:, ! ,. 

Total of above coun-
tries 15 .6 3.1 0.7 \li ' -

OECD Europe 40.7 3.0 : --0.3 ¼ , .. 
EEC 32.2 2.9 1--0.6 ¼ 1_:t 

a/ Aggregates wer, computed on the /,a.<iJ of / 98 / GNP/Gnr 
value, expr,sud in /98/ US dollar<. 

b/ Half-yearlydata mu,r be interpret ed ~·ith care sincefnr le• , 
of /hese countrits. amounting ro nearly 50 f>P' cent nf thf' UHa/ 
GDP of tht ,malltr countrits, half-_l'ear/r growth rates ~wc 
obtaintd by a pur,/y mechanical interp<>latinn. 

has on balance depressed OECD activity. 
Over the three years as a whole, OECD 
output will probably have risen by about 
2 per cent (see Ta ble 1 ). 

Results to date 

The most conspicuous success of policy 
over the period 1979-82 has been the 
reduction in inflation (See table 2.) The 
inflation outcome for 1982 will almost 
certainly be lower than for any year 
between the two oil shocks - indeed, the 
best performance fora decade. And there 
are good reasons to expect f urther pro
gress next year. Nevertheless, same cau
tion may be in order in interpreting these 
developments. First, OECD inflation still 
remains above the rate of the late 1960s 
and early 1970s. Second, a third or more 

of the decline in inflation may be attri 
buted to the weakness of prima ry product 
prices, which could be expected to 
recover in the event of a pick-up of 
activity. Third, international disparities 
are still wide; twelve countries have 
inflation rates above countries with the 
greatest reductions in inflation owe part 
of this to exchange rate appreciations 
that imply major losses of competitive
ness. 

Another encouraging fcature of 
developments over the last three years 
has been the greater degree of nominal 
and real wage flexibility, promoting the 
adjustment of factor shares and . to a 
lesser extent, profit posit ions. For exam
ple, the growth in hourly earnings in 
manufacturing for the seven !argest 
economies in 1982 is likely to have been 
barely half a percentage point above the 
average rate of increase over the 1962-72 
period. Bul the sharp reduction in pro
ductivity growth over the past few years 
has meant that progress in reducing unit 
labour costs, and in improving corporate 
balance sheet positions, has been more 
limited. For exai:nple, had productivity 
gains since 1979 been merely half those 
experienced_ duri ng the 1960-72 period 
(2 per cent rather than 4 per cent 
annually) , factor share positions both in 
the total OECD economy and in manu
facturing would be approximately back 
to the levels prevailing in the early 
1970s. 

An important constraint on policy at 
the time the present approach was 
evolved was the tight energy situation . 
Low growth and energy saving have 
combined to reduce OECD energy 
demand considerablv since then . Oil con
sumption per unit of GNP has fallen by 
about 20 per cent between 1978 and 
198 I. lmports of oil from the OPEC 

www.pdf-arkivet.no (2020)



2. PRIVATE CONSUMPTION DEFLATORS IN THE OECD AREAa 
Percentage changes from previous period, seasonally adjusted at annua/ rate 

Average From previous 
From previous 

1970 
half-year 

to 
year 

1982 1983 1984 
1980 

/981 1982 1983 I Il I 

United States 7.0 8.6 6 5½ 5.1 5½ 5½ 
Japan 8.6 4.5 2¾ 3¼ 2.1 2V2 3½ 
Germany 5.1 6.0 5 3¾ 3.9 4¾ 3¼ 
France 9.4 12.5 11 ½ 9 12.0 7¾ 9¾ 
United Kingdom l 3.2 10.9 8½ 6 8.3 7 5V2 
Italy 14.6 19.0 l6V2 15¾ 16.6 17 16 
Canada 7.7 11.4 } 01/4 71/2 10.8 8V2 71/2 
Total of above countries 7.9 8.9 6¾ 6 6.3 6 6 
Other OECD countriesb 9.9 12.3 12 11 11.8 11 ¾ 11 

Total OECD 8.2 9.4 7V2 6¾ 7.2 7 7 

Major four European 
countries 9.2 l 1.1 9¾ 8 9.5 8 '/4 8 

Total OECD less the United 
States 9.2 10.0 8¾ 7¾ 8.5 8 7¾ 

3. CHANGES IN BUDGET BALANCES0 , 1979 to 1982 
OECD estimates, per cent of GDP/GNP, 

- = movement towards deficit 

Apparent Effect of Effect of 

"ex ante" changes in increased 

changeb economic interest 
activity paymentsC 

United Kingdom 6.0 -4.4 -0.5 
Japan 3.4 - 0.7 - 1.2 
Canada 2.6 -5 .7 -1.3 
Germany 2.1 -2.8 -0.7 
France 1. L. -.l.:J -u-:9 
Italy 1.2 -2.3 -1.8 
United States - 0.2. - 3.5 -0.6 
Average, seven countriesd 1.5 - 3.0 -0.8 
a} General government jinancial balances. 
b} i.e., ,xcluding ,ffects of changes in economic activity and increased int,resl payments. 
c) On public debt, assuming one-1/iird of inleresl payments is returned to Iht government in taxes. 
d} /98/ GNP/GDP weights and exchan~ rates. 

li 1 

5¼ 5V2 
3V2 3¾ 
4 4 
8¼ 8 
5¼ 4¾ 

14¼ 13 V2 
7 71/2 
5¾ 6 

10 11 

6V2 6V2 

71/2 7'/4 

7V4 71/2 

Actual 
change 

I. I 
1.5 

-4.4 
- 1.4 
- 2'j 
-2.9 
-4.3 
-2.3 

Other OECD countries 

Average 
1970 /981 /98 2 /983 

10 /980 

Austria 6.3 7.2 5½ 4\/4 
Bclgiumc 7.1 7.7 9 8 
Denmark 10.2 10.7 9 7 
Finland' 11.3 11.9 9½ 10 
Greece I 3.3 23.9 22 20 
Iceland' 34.0 50.9 50 55 
Ireland 13.8 19.6 17 12½ 
Luxembourg< 6.7 7,7 li 9 
Netherlandsd 7.8 6.5 5¾ 4\/◄ 
Norway 8.2 13 .6 11½ 11 
Portugal 16.4 20.0 22½ 20 
Spain< 15.2 14.6 15 13½ 
Sweden 9.4 11.6 I 0 1/2 12 
Switzerland< 5.3 6.5 5½ 4¼ 
Turkey 34.2 46.8 28½ 23 
Total smaller 

European countries 9.7 12.8 12 11 
Australia 10.7 8.9 10½ 10 
New Zealand< 12.4 15.5 14½ 12 

OECD Europe 9.3 11.6 10½ 9 
EEC 9.1 10.9 9¾ 8 

a) Aggregates wt!rt computed on the basis of 1981 values 
expressed in l 981 US dollars. 
b) Half-yearlydata must be inlerpreted wilh care sinet/or len of 
these countries. amounting ro nearly 50 per cent of the total GDP 
of the smallercounlries, half-yearly growth rotes were obtained by 
a purely mechanical inurpo/ations. 
c) Consumer price index instead of national accounts implicit 
private consumption deflator. 
d/ Cosi of living index. 

countries have fallen by 25 per cent over 
the same period. As the In,ternational 
Encrgy Agency's recent World Energy 
Outlook has argued, there is every reason 
to maintain energy policy eff orts to help 
avoid a potential medium-term energy 
problem; but for the immediate fut ure an 
energy constraint seems unlikely. 

A central aim of most governments 
over this period has been the reduction of 
budget deficits; and here they have been 
less successful. There can be no doubt 
about the will of governments to reduce 
deficits. Over the three years from 1979 
the eff ect of action taken by the seven 
!argest countries in respect of expendi
ture and tax rate changes might, taken 
by itself, have been such as to reduce 
their combined deficit by nearly l ½ per 
cent of GNP; only in the United States 
has there been a mave, on this basis, 
towards greater ease, and that only 
small. But governments' eff orts in many 
countries have been frustrated by two 
factors . 

First, in the general deflationary cli
mate, itself in part due to the fact that 
many . countries were simultaneously 
adopting tight policies, all deficits were 
swollen by what have traditionally been 
l llVU,0 11 l V I d~ <l U LVlll<llll. c>l<l U ll l l,c;I:1 

- reduced tax yields and increased pay-
ments to the unemployed -on average by 
perhaps 21/2 to 3 per cent of GNP. 

Second, increased interest payments, 
res.ulting largely from higher interest 
rates but also from increased indebted-
ness, may have pushed deficits up by 
between 1/2 and 1 per cent of GNP. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Overall, then, actual deficits widened 
on average by over 2 per cent of GNP. 
The only countries among the seven to 
achieve reductions were Japan, where 
the cyclical effect on the public finances 
was relatively small, due largely to a 
strong boost to activity from the external 
sector, and the United Kingdom, where 
the apparent ex ante change in the 
budget position was exceptionally large 
(see Table 3). 

Another fea ture of the disinflationary 
process has been mounting strain in the 
international financial system as well as 
in some domestic banking systems. Deb
tors have been hard hit by the combina
tion of high interest rates and falling 
inflation (See page 12). For developing 
CC'untries, these influences have been 
compounded by falling commodity prices 
and weak OECD demand. To some 
extent, the adjustment being forced on 
debtor countries may now be a necessary 
process, following a period of heavy 
borrowing permitted by relatively easy 
credit, and given worsened prospects for 
their exports to the OECD. The change 
of financial climate has been uncomfort-

ably sudden for some debtors, and has led , . 
in turn to an unexpectedly sharp slow
down in the demand by all major groups 
of non-OECD countries for OECD 
exports. 

The degree of the present wea.kness of 
activity in both OECD and non-OECD 
countries thus may indicate that the 
eff ect of generalized restrictive policies 
has been greater than gove-rnments 
intended. In particular, the international 
repercussions of the simultaneous pursuit 
by many countries of tight money poli
cies may have been underestimated. 
Countries may individually have enter
tained an unduly optimistic view of the 
prospective world environment when for
mulating their own policies. Further
more, the extent to which high interest 
rates would exacerbate the financial sit-

uation _of important debtors, leading to 
system1c strams, became clear only fairly 
recently. 

Perhaps the most disturbing f eat ure, 
from the longer-term point of view, is the 
recrudescence of protectionism in a 
variety of forms. For several years after 
the first oil shock, it seemed that OECD 
governments largely succeeded in 
k_ee~ing the forces for increased protec
ttomsm at bay. But with protracted slow 
growth, and rapid import penetration 
and consequent job losses in some sec
tors, there has recently been an acceler
ated movement towards protectionist 
measures. As the Secretary-General said 
in his recent statement, "In the light of 
events over the last f ew months, it is my 
considered opinion that the <langer of a 
chain reaction of beggar-thy-neighbo, .r 
policies, with potentially disastrous con
sequences, is now greatcr than at :.i:,:
time since the Second World War ... 

The rise in unemployment over the l<1s~ 
three years has been severe (sec Ta ble 4 ). 
and in Europe it has seemed inexorab:c. 
The OECD average rate has movcd u;, 
from 5½ per cent to over 81/2 per eer,!. 
with all countries apart from Japan and ;, 
kw of the smaller European natio1·,-; 
experiencing big increases. The rna;;; 
factor behind the rise has probably bccr, 
the virtual stagnation of demand; bu t 
cost and structural factors have also bccn 
at work, notably in Europe. Althoug:1 
real wages have not moved significant iy 
out of line in this period in most cou n
tries, the contraction of Eu ropea ;-, 
employment appears to have bcen part>,· 
a result of delayed adjustments to wo~
sening unit labour cost/price relation
ships during the l 970s and to continucd . 
albeit smaller, increases in the relat ive 
cost of labour. Fixed investment seem, 
fairly generally to have been bi::i.scci 
towards rationalisation and cost-reduc
tion rather than creating new jobs. 

Many of the themes evokcd so far are 
common to most or all OECD countrics. 
But there is nonetheless great diversity ,,f" 
experience among thcm, rcsulting fo: 
example from differences of starti:1:_.: 
positions prior to the second oil shoc :-:. . 
including the capacity for structu~:1: 
adjustment, from differences in 1;1c 
intensity with which non-accommo
dating policies have been pursued or 
from differences in the mix of moneta ry 

and fiscal policy within the overall 
thrust. 

dollar over the last two years, white 
partly explicablc, by the mix of United 
States policy, also. seems to have 
reflected other factors, such as changing 
portfolio pref erences in response to inter
national political uncertainties. Ra tes 

One place where differences of policy 
stance and mix have been reflected is the 
foreign exchange market. The rise of the 

. moved to a configuration where the 
dollar and yen in particular appeared 
respectively over- and under-valued, in 
that typical balance-of-payments fore
casts for the United States and Japan 
have been pointing to evolutions which 
could become unsustainable. At the 
same time, persistent large deviations of 
exchange ra tes from underlying cost and 
price conditions ·have reinforced protec
tionist pressures in a number of coun
tries. 

4. UNEMPLOYMENT IN THE OECD AREA 
National definitions, historical statistics and forecasts 

/98/ /982 I 983 J9S./ 
/981 /982 /983 

/ ! I/ ! li I Il l : I 

j 
I 

Unemployment lates I 
i 

United States 7.6 9½ 101/2 7.9 9.1 10 I O'.~ l 0112 l l O; : 
Japan 2.2 2¼ 2¼ 2.2 2.3 2¼ 2¼ 21;:~ I 2iJ 
Germany 4.8 7 81/2 5.3 6.3 71/2 81./J 8-':i 9 ' J 
France 7.3 81/2 9¾ 7.6 8.1 9 91/2 10 110 1, 
United Kingdom 10.6 121/4 13¼ 11.2 11. 7 12½ j 31/i 13 1/ 1 I: ' : 
Italy 8.5 9¼ 9¾ 8.7 9.3 9¼ 9\.:: 9.1.14 10 
Canada 7.6 11 13 8.0 9.4 12½ 13 1/J 13 13 
Total of above countries 6.5 8 8¾ 6.8 7.6 81/2 8Yi 9 9 
Other OECD countries 8.9 10½ li¾ 9.3 10.0 10·¼ I H2 j 12 12 1

: 

OECD Europe 8.4 10 11 8.8 9.5 I 01/4 10~4 ; 11 ¼ i 11 ·' I 

Total OECD 7 .1 8½ 91/2 7.3 8.1 9 9¼ 91/2 9 1: 

Unemployment levels ; 

· (millions) ! 
I 

North America 9.2 12 13¼ 9.5 I I.I 12¾ 13¼ ! I 311J 13 
OECD Europe 13.8 16¼ l 81/2 14.6 15.7 17 I 8 1 l 9 19 1, : 

Total OECD 24.7 30¼ 33¾ 25.8 28.7 31¾ 33 1
/1 134¼ 34' J 
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Recent Policy Developments 
and the Outlook 

United States 

Over the last three years the frame-
Having achieved hard-won gains on work within which the OECD has ana-

the inflation front, but mindful that lysed U.S. economic performance and 
inflati~n expectations can all too easily prospects has been that of: 
be rekmdled, OECD governments have • a strong, but declining, deflationary 
been reluctant to change the basic thrust impact from energy price influences in 
of economic policy. Nevertheless, the 1979-80; 
United States and the ~nited Kingdom • a broadly expansionary fiscal stance in 
hav~ adopted a ~ore flex1ble approac~ to combination with a tight monetary pol-
the 1mplementatton of monetary policy; icy, which was liable to curtail incipient 
an~ Japan has re~~tly taken fiscal upswings through sharply-rising interest 
action to support acttv1ty. rates; · 

A view underlying the policies of a • a supply side which, while achieving 
~um~er of governments has been that as little productivity growth, continued to 
mflation decel~rated scope would emerge provide a considerable num ber of new 
for n:iore rapid. gro~th of real output. jobs in the market sector. 
And mdeed, as mflat1on has decelerated 
adheren.ce to broadly unchanged money ~h.is framework. of analysis, whereby 
targets m the major countries in partic- act1v1ty. ~as contamed between a. mo~e-
ular has permitted interest rates to fall. tary ce1lmg and a fiscal floor, 1mphed 
Furthermore, in accordance with this short, hard-to-predict fluctuations in 
basic approach, governments are appar- activity about an essentially flat trend. 
ently not seeking to reduce target ra tes of To the ex tent that this framework is 
money growth in response to unex- relevant for understanding movements in 
~ectedly rapid progress in reducing infla- the U.S. e~on~my, it would no~ seem 
tion. But output has remained weak and that a quahtat1vely somewhat d1ff erent 
\t re1'.1ains uncert~in how far declining evolution is in p~ospect. The~e have been 
mflat1on and nommal interest rates are some changes_ m fiscal policy, hut the 
likely to prove sufficient, in themselves underlying stance (as measured by the 
to lead to sustainable recovery of output high employment budget deficit) is still 
andemployment. Moreover, the response moderately expansionary. The imple-
may differ significantly between coun- mentation of monetary policy has been 
tries. Important additional factors are changed, and monetary conditions have 
the underlying state of private sector , become easier. It seems, then, that the 
confidence, the supply-side responsive- room between the fiscal floor and the 
ness of the economy as a whole, and the monetary ceiling has widened somewhat, 
underlying stance of fiscal policy. enhancing the prospect of more sustained 

---These c-onsitkrations-St1gges-t~ ha-t o~tput and e~ployment gr?wth. It is on 
fu ture performance is likely to be diverse is oroa!t1me-of-rea:sen·11:·g- t:h-a-t- t-h 
with important differences between th~ pre~e.nt . w.eakness of. Umted . St~tes 
United States, Japan and Europe. act1V1ty 1s m.terpreted m the proJect1ons 

as an essent1ally short-term response to 
earlier high interest rates, sothat begin
ning some time in the early part of next 
year there may be a pick-up to growth in 
the 3½ to 4 per cent range. There may be 
little char.2e in US. inflation . which is 

currently around 5 per cent. The current 
account of the balance of payments 
seems likely to swing f urther into deficit, 
perhaps reaching some $45 billion (an
nua! rate) in the first half of 1984, some 
I¼ per cent of U.S. GNP. 

This projection, while plausible in 
terms of the main forces acting on the 
economy, should nevertheless be recog
nized as depicting an upturn of which 
there is so far scant evidence. 

Japan 

The Japanese economy also seems to 
be at or near a watershed, hut for 
different reasons. From around mid-
1979 a significant part of the growth of 
total demand came from the foreign 
sector. Over the two and a half years to 

the end of 1981, for example, the f oreign 
sector contributed on ave rage 21/2 per
centage points to overall demand growth 
of 3½ per cent (annua! rate). This source 
of demand growth reversed itself in the 
first half of 1982, however, when Japa
nese exports fell slightly in volume. Only 
a slight export recovery seems likely to 
have occurred in the second half of the 
year and, even if they are subject to no 
further protectionist measurcs. export 
volumes may grow only modestly in 
1983. Nonetheless, the current account 
surplus may widen significantly. The 
projected growth in the 3½ to 4 per cent 
range would require considerably faster 
growth of domestic demand tha nove r the 
previous few years. Domestic demand 
was strongly supported by private con
sumption in the fi rst half of 1982, the 

March). The risk of any sign ilicant 
acceleration of inflation seems smal l. 
given the strong supply-side responsivc
ness of the economy and, perhaps, appre
ciation of the yen. 

Europe 

The prospects for Europe as a whole. 
and most European countries indivi
dually, seem to be different from those of 
both the United States and Japan. 
Taking into account European competi
tiveness and the likely growth of export 
markets over the next eighteen mont hs. it 
would seem that the foreign sector could 
contribute about a quarter of a perccn
tage point per year to real growth in 
Europe. But domestic demand growth 
seems likely to contribute only another 
percentage point, on which basis G N P 
growth would pickup to l ½ to 2 per cent 
at best by mid-1984. Given this sort of 
GNP growth, unemployment in Europe 
is projected to rise by nearly I million 
every six months. 

It is not clear, on present trends and 
policies, that the prospects for Europc 
would improve thereafter. Unemploy
ment in Europe has risen every year si nec 
the first oil shock in I 97 3-7 4. Most 
European countries have made a less 
complete supply-side adjustment to 
changes in factor prices and the structure 
of demand than has Japan, and may 
generally have been less innova tive and 
dynamic in the newly-developing sectors 
tha n have Japan and the United States. 

a-\9,A-g-s-i:a.t.i0-ha.\!.ing_fal le o su bs ta nt ia 11 v. 3 3 
But it is uncertain whether this fall will 
continue. In a move to support domestic 
demand the Japanese Government rc-
cently adopted an expenditure package 
that, it is estimated, will lead to total 
domestic demand growing at an average 
rate of around 3 per cent over the 
remainder of the fiscal year (Apr il-www.pdf-arkivet.no (2020)



But it also seems that demand growth for 
European output is unlikely to be suffi
cient to utilize fully the economically
viable capacity that Europe does have. 
And in an environment of very slow 
actual and prospective growth of sales, 
firms are unlikely, even if they maintain 
unit profits, to invest at a satisfactory 
rate until they are convinced that pros
pects for the growth of sales have 
improved. 

More impetus to growth might come if 
it were possible to reduce European 
interest rates significantly, a develop
ment which has been limited in many 
countries by continued pressure on their 
currencies. Within the perceived room 
for manoeuvre, monetary authorities, 
most notably in the United Kingdom and 
Germany, have nonetheless succeeded in 
reducing interest rates. Even were 
exchange rate constraints to ease, how
ever, Europe might be unlikely to see the 
sorts of rates of domestic demand and 
hence G NP expansion foreseen for the 
United States and Japan. 

The longer growth continues to be slow 
in Europe, the greater the risk that it will 
become self-perpetuating. Growth ex
pectations, like inflation expectations, 
can persist for some time. lnvestment has 
held up comparatively well until re
cently, despite weak growth of sales. But 
as expectations of a sluggish outlook for 
sales become more entrenched, it could 
prove extremely difficult to revitalize the 
corporate sector and encourage it to 
invest on the scale needed to make 
significant inroads into unemployment. 

The Way Ahead 

The projections, presented in greater 
detail in the OECD Economic Outlook, 
thus point to improvement in some 
aspects of economic performance, but 
also to some less satisfactory develop
ments. Moreover, while the projections 

are intended to represent a central esti
mate of the most likely outcome on 
present policies, they are subject to risks, 
particularly concerning the continued 
openness of the international trading 
system and the integrity of world finan
cial markets. It is the clear responsibility 
of governments to minimize these risks. 
Governments which have secured credi
bility in economic policy making, 
through consistent pursuit of medium
term strategies, are taking advantage of 
increasing room for manoeuvre opened 
up by declining inflation. An immediate 
challenge for policy makers will be to 
gauge the nature, extent and eff ective
ness of these policy adjustments. 

7th December 1982. 

I Prospects to Mid-1984 -1-I 

The rna in f eat ures of the OECD pro
jections are as follows. The influences 
now acting on demand and output in 
OECD economies seem more diverse 
than those embodied in the last Economic 
Outlook, and seem likely to move coun
tries diff erently. In Europe, the projec
tions are for very weak GDP growth until 
mid-1984, when output might be only 
I½ percentage points higher than two 
years earlier. Private consumption is 
projected to contribute most to growth, 
with some support coming from the 
external sector (Table 5). Developments 
could be particularly weak in 
Germany, the Netherlands, Iceland and 
Denmark. In the United States, on the 
other hand, a pick-up in GNP growth 
seems likely in 1983. All components of 

5. CONTRIBUTIONS TO CHANGES IN REAL GNP /GDP 
As aper cent of real GNP/GDP in the previous period seasonal/y adjusted at annua/ ra/es 

1981 1982 1983 

Unitfll States 
Private consumption 1.2 ½ I¾ 
Public expenditure 0.2 0 ¼ 
Private residential con-

struction -0.2 -¼ 1/2 
Other private investment 0.4 -½ -½ 
Stockbuilding 0.9 -I ½ 
Exports 0 -½ -¼ 
lmports -0.5 -¼ -½ 
GNP 1.9 -I¾ 2 

Japan 
Private consumption 0.4 2 I½ 
Public expenditure 0.8 ¼ 0 
Private residential con-

struction -0.1 0 ¼ 
Other private investment 0.3 -¼ ¼ 
Stockbuilding -0.5 0 ½ 
Exports 3.0 ¾ I¼ 
lmports -0.8 -½ -½ 
GNP 3.0 2½ 3½ 

wrmany 
Private consumption -0.7 -I¼ -¼ 
Public expenditure 0.2 0 0 
Private residential con-

struction -0.2 -½ 0 
Other private investment -0.4 -½ 0 
Stockbuilding -1.2 ½ -½ 
Exports 2.5 I ½ 
lmports -0.3 -½ -¼ 
GNP -0.2 -1¼ -¼ 

France 
Private consumption 1.4 I¾ ½ 
Public expenditure0 h 0.2 ½ ¼ 
Residential construction -0.2 -¼ -¼ 
Other investment -0.4 0 0 
Stockbuilding -1.8 I -½ 
Exports 1.2 -¾ ½ 
lmports -0.1 -I 0 
GDP 0.3 I½ ½ 

Note: Components may not add to GNP/GDP growth dut to 
roundi"g. 

aj Public expenditurt on hou,ing in Franct iJ includtd under 
"Rrndential con.struction··. 

b/ Public tnterpriu, in Franct art inc/udtd under "Othtr 
i nvt'S1 "1rftl ... 

United Kingdom 
Private consumption 
Public expenditure 
Private residential con-

struction 
Other private investment 
Stockbuilding 
Compromise adjustment 
faports 
lmports 
GDP 

ltaly 
Private consumption 
Public consumption 
Residential construction 
Other investment 
Stockbuilding 
faports 
lmports 
GDP 

Canada 
Private consumption 
Public expenditure 
Private residential con-

struction 
Other private investment 
Stockbuilding 
Exports 
lmports 
Error of estimate 
GNP 

Total of abo,e countries' 
Private consumption 
Public expenditure0 d 

Private residential con-
struction0d 

I 981 ! I Q8 2 ' I QS: 

0.2 '• 
-0.9 ' • ; 

-0 .2 ! 0 1) 

I -0.2 ' '• -
1-0.3 I '11 . ' · 

-0 .2 _, , ,, 

1

--0.6 _,, (i 
I . • . 0 -] l , - 1 ·, 

2 2 I ' , - . I ·) I 

I 
0.3 I i, ; 
0.3 1

• 

0 0 ; -
-Q. I _ I~ 

-3 .1 0 
1.2 I lf: ' 

I. I - ' • 
-0.2 I -' , 

i 
1.0 -I ' • , 
0.2 1, : 

0.2 -1 
1.0 -2 
I. I -3 
0.4 0 

l~I 

2 

-0.7 I', , -i 
-0.3 0 ; 0 

2.9 -5 

0.7 I 
V ., 

0.2 1' 
' 

-0.1 _i 4 

Other private investment~d 
Stockbuilding 

0.2 
-0.1 

_ Il I -
I ' - ' . 

Exports ·· 
lmports 
GNP/GDP · 

0.9 0 
--0.4 _ 112 i 

1.3 

c/ Computtd on tht basiJ of /9/1/ rnlues exprnsed ;,, I " 
US dollan 

dJ Govtrnmtnt fixtd æset format ion for ltalr i.< inrludcd 
prii;att inwstmmt. 
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private domestic demand would contr :
bute to the recovery, with private co :1-
sumption leading. In Japan, domc ,t ic 
demand may grow -more slowly tha:·, 
usual, given the light fiscal stancc 
planned for Fiscal Year 1983. Des j);;c 
weaker non-OECD demand and con
tinued limits on Japanese exports ;,. 
certain markets, exports are projectcJ t, · 
grow strongly, with net exports adcfa ;.: 
slightly more than I percentage poin t ,,, 
GNP growth between the first hal ves oi 
1983 and 1984. Nevertheless. the pro
jected GNP growth of 3 to 4 per cent ir, 
the three half-years to mid-1984 is si'ow 
by historical standards. 

Labour market conditions have con 
tinued to deteriorate. Employment in the 
OECD area is falling. With out p11t 
growth expected to remain wea k. 
employment may keep falling in Europc 
over the next eighteen months, althoug;, 

at a decelerating pace. During this period 
unemployment levels in the OECD may 
rise by a further 2½ million, to about 
91/2 per cent of the labour force. In the 
United States, on the other hand, where 
GNP growth is projected to be stranger, 
employment is expected to pick up from 
its present depressed leve! to reach a 
relatively brisk 2½ per cent growth 
(s.a.a.r.) in the first half of 1984. Nev
ertheless, this would be insufficient to 
make substantial inroads into unemploy
ment, which may still be above 10 per 
cent of the labour force in mid-1984, 
much the same as in the second half of 
1982. 

Inflation, as measured by the private 
consumption deflator for OECD as a 
whole, is projected to decelerate further 
during 1983, perhaps stabilizing between 

1 6 and 7 per cent (s.a.a.r.) in the first half 
I of 1984. Such an outcome would depend 

upon non-oil commodity prices recov
ering only modestly from their extremely 
depressed 1982 levels, coupled with con
tinued nominal wage restraint. Wages 
are projected to grow at a rate of 7½ per 
cent, while unit labour cost increases are · 
not expected to abate significantly 
because of feeble productivity growth. 
The likely behaviour of wages after a 
prolonged period of high unemployment 
is however hard to assess: the balance of 
risk on the inflation picture could be on 
the downside. 

Expected /oreign trade developments 
are strongly influenced by the reassess
ment of non-OECD countries' financial 
positions. Exceptionally, merchandise 
imports of non-OECD countries may 
expand less rapidly than those of ·the 
OECD. Moreover, with activiiy particu
larly depressed in Europe, trade between 
OECD countries may expand at an 
annua! rate of only 3 or 4 per cent during 
1983, after falling in the second half of 
1982. Once activity picks up, and non
OECD countries have reduced their 
externai dehchs to susta.inable ·1eve·1s, 
OECD export markets may expand at 
annua) rates of 3 to 5 per cent. On the 
basis of the technical assumption of 
unchanged exchange rates, dollar prices 
of internationally traded goods may also 
rise at 3 to 5 per cent annua! ra tes during 
1983, after falling steeply during 1982 
when the dollar appreciated. 

The OECD current deficit may widen 
slightly in 1983 from the $40 billion 
estimated for 1982 (See table 5.) Unu
sual in a period of depressed activity and 
favourable expected terms-of-trade de
velopments, the projected deterioration 
results from · the assumption that non
OECD countries will cut import growth 
substantially to reduce their current defi
cits. The overall deterioration includes a 

United States 
Canada 
Japan 
France 
Germany 
Italy 
United 

Kingdom 

6. CURRENT BALANCES OF OECD COUNTRIES 
$ billion; seasonally adjusted, at annua/ rotes 

1981 1982 1983 
/979 1980 1981 /982 1983 

Il I li 1 li I 

-0.5 1.5 4.5 -8¾ -31 1/4 -0.3 6.3 -23¾ -26 -361/2 
-4.2 -0.9 -4.5 1 ¾ -4.3 1.3 ¾ I I;~ 

-8.8 -10.7 4.8 61/2 1 I 1/4 6.7 6.3 6¾ 71/4 15 1/4 
5.2 -4.2 -4.7 -1 l 1/2 -8¼ -7.0 -10.6 -12 1/2 -9 1/4 -7 1/4 

-6.0 -16.3 -7.3 -'/4 0 -1.3 -0.3 _l/4 _l/4 0 
5.5 -9.7 -8.1 -51/2 -4 -4.5 -5.7 -5½ -4 1/2 -31/2 

-1.8 6.7 12.1 41/2 '!2 5.8 5.9 3 J 1/4 -'/4 

1984 

I 

-<-151 ', 
I¼ 

20% 
_ 71,~ 

0 
- J l/ 4 

- 2¼ 
Total of above 

countries -10.4 -33.5 -3.3 -14 -31 1/4 -5 .0 3.2 -31¼ -30 1/i - 32 - 36 
Other OECD 

countries -17.3 -35.6 -27.7 -24 1/2 -22 1/2 -27 .5 -23.3 -25¾ -24¾ -20½ - 16 

Total OECD -27.7 -69.l -31.0 -381/2 -54 -32.4 -20.l -57 -55 1/4 -52 1/2 -52 

Memorandum 
item 
EEC -12.2 -37.6 -16.8 -17 -13 1/4 -15.8 - 14.4 -19¾ -15 1/2 -11 -91/2 

Other OECD Countries 

1979 /980 /98/ /982 /9RJ 

Australia -2.8 -4.0 -8.5 1-l0 ~1oi, 
Austria -1.0 -1.6 -1.4 - ½ - ¾ 
Bclgium-

Luxembourg -3.0 -5 .2 -5.3 -4 -2''1 
Dcnmark -2.9 -2.5 -1.9 -2''2 -2 
Finland -0.2 -1.4 -0.3 0 0 

Grcccc -1.9 -2.2 -2.4 -2 - 21/, 
Jceland -0.0, -0.05 -0.1, --0.26 --0 .14 
lrcland -1.7 -1.7 -2 .2 -l'/2 - 1',i 
Netherlands -2.0 -2.6 3.1 6'/4 71,,. 

-N-cw-Zca-la-nd-- --0:I- i--0~9-,-1~2- 1 1 

Norway -1.0 1.1 2.4 '/2 - 'li 
Portugal 0 -1.3 -2.6 -3 - 3 
Spain 1.1 -5.0 -5.0 -4 11, _5 1,,. 

Swcden -2.3 -4.5 -2.9 -3 -21/1 
Switzcrland 2.4 -0.5 2.6 3½ 4 
Turkey -1.0 -3.2 -2.0 - l/, -'/2 

Total ~17.3 ~35 .6 1-2 7. 7 1-24½ ~22½ 
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sharp swing of the United States' current 
balance into deficit in the second half of 
1982 followed by a marked worsening 
thereafter, and f urther improvement in 
the current accounts of many other 
OECD countries. 

U ncertainties 

The projections are, as usual, subject 
to a number of uncertainties. Some of 
these are country-specific; they have so 
far as possible been taken into account in 
the construction of the projection for 
each country, which in principle repre
sents a central forecast. In addition, there 
are uncertainties of a more general char
acter. A distinction may be made 
between uncertainties which surround 

· the stance of economic policy, those 
which attach to technical assumptions, 
and those which attach to behavioural 
relationships and general properties of 
the world economy. 

The stance of economic policy 

There is considerable uncertainty with 
respect to both the interpretation of 
present policies and the future course of 
policy. The reduction of inflation in the 
United States has given the Federal 
Reserve Board more room for manoeuvre 
within its medium-term targets for 
money growth. This has been used to 
encourage lower interest ra tes. However, 
changing institutional arrangements, the 
possibility of continuing shifts in money 
demand, and uncertainty about market 
reactions will continue to - complicate 
assessments of monetary policy and con-

sharp swing of the United States' current 
balance into deficit in the second half of 
1982 followed by a marked worsening 
thereafter, and further irnprovement in 
the current accounts of many other 
OECD countries. 

U ncertainties 

The projections are, as usual, subject 
to a number of uncertainties. Some of 
these are country-specific; they have so 
far as possible been taken into account in 
the construction of the projection for 
each country, which in principle repre
sents a central forecast. In addition, there 
are uncertainties of a more general char
acter. A distinction may be made 
between uncertainties which surround 

· the stance of economic policy, those 
which attach to technical assumptions, 

mcrely a 11.:chnical :1,sumption. Ex
ch.::nge rates are difficult to forecast. 
~nertheless, con ventional analysis 
ba:;ed. imer alia, on rebtive inflation 
rates. their implications for competitive 
positions as well as the associated projec- ! 
tions of current account positions, sug
gests that the United States dollar may 
be somewhat overvalued in relation to 
other currencies, particularly the yen. I 

The assumption made on oil prices, 1 
that there will be no change in the dollar 
price, is also technical. This assumption 
is important in its eff ect on the overall 
projections. Until recently, the rise in the 
dollar has led to an increase in oil prices 
in most local currencies - and even in 
real terms in many OECD countries, 
despite the sluggishness of activity. This 
has resulted in a weakening of oil mar
kets, so that with the present constella
tion of exchange ra tes, a lower price of oil 
appears more likelythan a higher one. As 
an approximate rule of thumb, a l O per 
cent decline in oil prices might cause 
consumer prices generally to be l ½ per 
cent lower after two years than would 
otherwise have been the case. 

Behavioural relationships and general 
properties of the world economy 

Non-oil commodity prices also appear 
to be under downward pressure, despite 
their low leve! in real terms. The projec
tions are derived from the general fore
casts of activity and inflation, though 
understanding of supply conditions is 
imperfect. Historical experience is insuf
ficient to provide a reliable guide to the 
likely behaviour of commodity price 
movements after such a prolonged period 
of weak demand . In addition to the 
outlook for commodity prices, increasing 
financing difficulties for non-oil devel
aping countries also constitute an impor
tant uncertainty with respect to non
OECD imports. A !arger cutback of 
imports and, hence, reduction in OECD 
exports cannot be excluded should finan
cial tensions worsen. On the other hand, 
higher imports cannot be excluded 
either, should interest rates fall below 
their projected levels and stay low. 

Household and business behaviour is 
uncertain given the prolonged recession 
and rising unemployment, financial pres
sures and high real interest rates over a 
relatively long period, and frequent res
trictive policy interventions and announ
cements. Repeated postponement of the 
recovery may also have affected confi
dence. The projections incorporate, jud
gementally, the effects of the recent 
deterioration in business and consumer 
climate, but higher savings and lower 
investment propensities than embodied 
in the forecast cannot be excluded. 
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III. FORSLAG OM TILTAK SOM VIL 
RETTE OPP DEN ØKONOMISKE 
POLITIKKEN OG GJØRE NÆRINGS
POLITIKKEN MER OFFENSIV 

Det har lenge vært bred enighet om at 
det er nødvendig å gjenreise vekstevnen i 
norsk økonomi. I den forrige regjerings 
Langtidsprogram for 1982-1985 heter det 
at for å møte den utfordring som ligger i 
å opprettholde den fulle sysselsetting i 
Norge og sikre vårt inntektsnivå, i en 
vanskelig internasjonal økonomisk 

periode, så må vi innrette oss s ik at vi 
får bedre resultater av det vi s

1
tser av 

arbeid og kapital i næringslivet, at pro
duktiviteten må økes. "Det koster, 
andre oppgaver må vike. Klaqer vi å 
mestre 80-årenes utfordring, blir re
sulta tet et mer menneskelig, t ryggere 
og solidarisk samfunn", heter de i Lang
tidsprogrammets innledning. 

I Langtidsprogrammet heter d t videre 
at målet for den økonomiske P.Olitikk i 
årene fremover er: arbeid for a~le, øko
nomisk vekst og en rettferdig fordeling
av inntekter og andre goder. For å 
trygge arbeidsplassene må kon rranse
evnen sikres og inflasjonstakten dempes. 
For å kunne oppnå dette må det føres en 
inntektspolitikk som bidrar til å pegrense 
pris- og kostnadsstigningen og en 
finans-og kredittpolitikk som st tter opp 
om inntektspolitikken. Dette ! rever en 
sterk begrensning i veksten av de 
statlige og kommunale utgitte e. Det 
vil være nødvendig å vurdere en , el av de 
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kostbare overføringsordningene. Slik be
grensning er nødvendig for å unngå fort
satt press oppover på skattenivået og for 
å skape tilstrekkelig rom for kreditt
finansierte investeringer i næringslivet. 
Næringspolitikken må bidra til sterkere 
produktivitetsvekst, og man må herunder 
fjerne de faktorer som virker hemmende 
på omstilling av ressurser fra lite til mer 
lønnsomme anvendelser. 

På tross av disse og lignende erklæringer 
fra den forrige regjering og erklæringer 
fn) den nåværende regjering, bl.a. i det 
Reviderte Langtidsprogram, har det i 
praksis vært vanskelig å få tilslutning til 
nødvendige tiltak. 

Industriforbundet legger i det følgende 
frem et sett av konkrete forslag som 
dels tar sikte på å rette opp finanspoli
tikken ved å foreta flere engangsned
skjæringer både på utgifts- og inntekts
siden. Dernest legges det frem forslag 
som på lengre sikt vil øke mulighetene 
for å holde utgiftsøkningen i tømme. 
Forslagene har også kostnadssparende og 
produktivitetsfremmende virkninger. ' 
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1: Industriforbundets forslag om 
reduksjoner i offentlige 
støtteordninger kombinert med 
reduksjoner i skatter og avgifter 

Norges Industriforbund foreslår at det 
foretas en engangsoperasjon med paral
lell nedskjæring av avgifter og skatter på 
den ene side og stønader/overføringer på 
den annen, med det formål å rette opp 
konkurranseevnen. Forslagene fremgår 
av tabell 6 • . 

Industriforbundets forslag har til formål 
å rette opp næringslivets konkurranse
evne-. Det betyr at forslagere tar sikte 
på å'. øke næringslivets inntjening. For
slagene tar ikke sikte på å føre til end
ringer i den personlige inntektsfordeling. 
De er utformet slik at de samlet virker 
omtrent likt på de forskjellige inn
tektstrinn. Forslagene er dessuten ut
formet slik at de samlet ikke svekker de 
offentlige budsjetters balanse. I og·-1 med 
at både utgifter og inntekter reduseres, 
betyr forslagene i realiteten at finans
politikken blir mindre ekspansiv enn før. 

Tabell 6: Industriforbundets forslag. Milliarder kroner. 

Utgiftsreduksjoner/skatteøkninger på Inntektsreduksjoner på 
stats- og trygdebudsjettet; stats- og try~debudsjettet 

1. Redusert støtte til 6. Investeringsavgiften 
næringsvirksomhet 3 fjernes helt 4 

2. Økte inntekter ved reelle 7. Arbeidsgiveravgiften redu-
skattetakster av boliger seres med 3 prosentpoeng 4 
og andre varige forbruks-
goder 2 8. Marginalskattesatsen 

reduseres . 2 
3. Forbrukersubsidiene fjernes 2 

4. Sykelønnsordningen 
revideres 2 

i:; Redusert støtte til J . 

kommunene l 

Samlet 10 10 

6 : 
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• 

Ad. pkt. 1 

På statsbudsjett~t ytes store beløp for å 
støtte næringsvirksomhet av forskjellig 
sl_ag, jfr. figur 7. Mye. a_v denne . støtte 
hindrer nødvendig omst1llrng, og v1 fore
slår at støtten til jordbruket, fiskeriene, 
industrien, transportvirksomhet og endel 
annen næringsvirksomhet .tilsammen re
duseres med 3 milliarder kroner. Støtte-
reduksjonen bør i første rekke gjenno~
føres overfor virksomhet som på s1kt 
allikevel ikke kan holdes oppe i lys av 
etterspørselsutviklingen og inntekts
kra vene i samfunnet. Den støtte som 
ytes bør utformes slik at den ikke unød
vendig svekker viljen for å foreta lønn
sorn.me omstillinger. 

Ad. pkt. 2 

Både for å stimulere finanssparingen og 
for å redusere overinvesteringen i varige 
forbruksgoder, mener Industriforbundet 
at skattetakstene for boliger og and:e 
varige forbruksgoder bør ~kes vesentlig 
for å bringe takstene mer 1 samsvar m~d 
disse goders virkelige verdi. En sh_k 
endring vil øke disse goders reelle pr_1s 
for forbrukerne og dermed formodentlig 
redusere etterspørselen etter dem noe. 
Men viktigere er at det vil ha gunstige 
virkninger på priser og kostnader og føre 

i til at større ressurser blir disponible for 
i finansiering av næringslivets invester
l inger. 

• Ad. pkt. 3 

Vi foreslår at forbrukersubsidiene fjern,es 
i sin helhet. Disse subsidiene har for det 
første meget små inntektsfordelingsvirk
ninger. Den enkel te subsidiemottaker 
betaler i realiteten for dem selv gjennom 
skattene. 

For det andre vil forbrukersubsidier bi
dra tH å vri forbruket, slik at vi får en 
skjev ressursdisponering. 

Hvis dette mot formodning skulle skape 
enkelte uheldige sosiale problemer, må 
disse løses ved spesielle tiltak og ikke ved 
nye generelle støtteordninger. 
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Ad~ pkt. 4 

Vi foreslår at sykelønnsord ingen revi
deres. Formålet er både å redusere 
unødvendig fravær og derme å øke pro
duktiviteten og å. redusere de enorme 
omkostninger de nå.værende regler har 
medført. 

Vi foreslår for det første at det eninn
føres to-l<arensdager. Det Yil si at den 
enl<efte1kke f~r utbetalt sy I elønn under 
de to første sykedagene. De te må gjel
de alle, både arbeidere og f f nksjonærer, 
både timelønnede og må edslønnede, 
både dem som arbeider i det private 
næringsliv og i det offentH

1
ge~ p~~nest _ 

foreslår vi at selve lønnskontpensasJonen 
reduseres noe, sli~ at m~n \J pder sykqom 
får omlag 75 prosent av de man eller~ . 
kunne dispo~_7r.:e. 

En slik revisjon vil med u -ndret syke
fravær spare de offentlige bwdsjetter for 
anslagsvis 2 milliarder kro~er pr. år i 
utgift, og vil i tillegg gi en i!lirekte_ l~tte 
for arbeidsgiverne på vel l I milliard 
kroner. Men det antas at en sITk revisjon 
også vil redusere sykefraværet og ~er: 
med øke produktiviteten. I Dette vil 1 
tilfelle øke de finansielle fordeler for 
det offentlige og for bedrif ene og sam
tidig redusere den kontantmessige be
lastning for lønnstakerne. 

Ad. pkt. 5 

Det fremgår av det fo 
1
egående at 

veks_ten i det offentlige forbruk har vært 
spesielt sterk for kommunerle, bl.a. som 
følge av pålegg om økt s andard ved 
ulike sentrale politiske ved fik. En vir
kelig omfattende dempning av det kom
munale aktivitetsnivå. forut5i'etter derfor 
at ambisjonsnivået i en rekkle lover som 
vedrører kommunenes drift ~lir redusert. 
Vi vil allikevel foreslå , for p~ kort sikt å 
redusere overpresset i vår ø onomi, at 

: kommunenes disponible inntFkt blir re
dusert ved at overføringer til kom
munene f.eks. ~ver skattefordelings
fondet eller på annen måte fulir redusert 
med 1 milliard kroner. Dett . forslag må 
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ses i tilknytning til forslaget om redusert 
arbeidsgiveravgift, som vil redusere 
kommunenes utgifter med ca. 500 
millioner kroner. 

Ad. pkt. 6 

Investeringsavgiften er en særnorsk av
gift, som man ikke finner i_ andre ~and. 
Den virker hemmende på mvestermgs
virksomheten og skaper i sin nåværende 
form betydelige administrafr~e pro
blemer både for bedriftene og for myn
dighetene. Vi foreslår nå at den fjernes i 
sin helhet. 

Ad. pkt. 7 

Arbeidsgiveravgiften . fører til betydelig_e 
inntektsoverføringer fra bedriftene til 
det offentlige. Den rammer spesielt de 
arbeidsintensive bedriftene. Ut fra det 
mål våre forslag har, å rette opp 
næringslivets inntjening for derved å øke 
dets konkurranseevne, foreslår vi at 
denne avgift reduseres med 3 prosent
poeng. Dette vil redusere statens inn
tekter med rundt 4 milliarder kroner. 
Dette er et nettoanslag, der vi har truk
kei fra statens reduserte utgifter som 
arbeidsgiver tilsvarende omlag 400 mil
lioner kroner. 

Ad.pkt. 8 

Endelig foreslår vi at marginalskatte
satsene reduseres innenfor en finansiell 
ramme på 2 milliarder kroner. Dette 
betyr både at de øverste marginal
skattesatser vil kunne reduseres be
traktelig og at inntektsgrensen for første 
marginalskattetrinn vil kunne utvides be
traktelig. Innenfor en ramme på 2 

~ 
milliarder kroner vil en kunne redusere 
marginalskattesatsen til maksimal_t c~. 
50 prosent, inklusive medlemspremier til 
folketrygden og kommuneskatten. 

Umiddelbart vil forslagene ha følgende 
virkninger: 

De personlige inntekters kjøpekraft 
vil bli redusert med 2-3 milliarder 
kroner eller med omlag 1 ½ prosent. 
Dette er nettoresultatet av at for
brukersubsidiene fjernes, o~ at be-
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skatningen av boliger og andre varige 
forbruksgoder økes, samtidig som 
marginalskattesatsene reduseres. I 
tillegg kommer virkningene av om
leggingen av sykelønnsordningen, se 
nedenfor og jfr. side 7-8. 

Prisindeksen vil gå opp med knappe 
l½ prosent som følge av fjerningen av 
for brukersubsidiene. 

- r Næringslivets disponible inntekt vil 
direkte øke med 4 til 5 milliarder 
kroner, dels som følge av at invester
ingsavgiften fjernes helt, dels som 
følge av at arbeidsgiveravgiften re
duseres, men i motsatt retning 
trekker det forhold at støtten til 
næringsvirksomhet forutsettes skåret 
ned. I ti_llegg vil omle&ging av sy~e-al 
lønnsordningen føre til betydelig~· 
lettelser for næringslivet, jfr. side 7-8. 

Kommunenes disponible inntekt re
duseres med ca. ½ milliard _kroner. 

Omleggingen av sykelønnsordningen 
medfører reduserte offentlige ut
gifter og tilsvarende svekkelse av de 
personlige inntekter, men inntekts
svikten vil kunne reduseres med 
mindre sykefravær. 

Når næringslivets disponible inntekt øker 
med 4 til 5 milliarder kroner som følge 
av de foreslåtte engangstiltak, vil dette 
virke inn på vår realøkonomi på 
forskjellige måter. 

Den bedre lønnsomhet vil for det første t) 
skape muligheter for prisreduksjoner som 
vil øke konkurranseevnen både på eks
portmarkedene og på det norske marked. 
Prisreduksjon vil kunne føre til gjenvin
ni'ng av markedsandeler, økt produksjon 
og dermed igjen økte inntekter. 

For det annet vil de økte inntekter kunne 
nyttes til å finansiere økte investeringer, 
noe som også på lengre sikt vil kunne 
føre til gjenvinning av markedsandeler, 
produksjonsvekst og ytterligere inntekts
vekst. 

En avgjørende forutsetning for at 
engangsoperasjonen skal gi disse gunstige 
virkninger, er at bedriftene makter å 
oppføre · seg slik at den inntektsover
føring som kommer dem til gode, ikke 
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deles ut i lønnstillegg som det ikke er 
produksjonsmessig dekning for. Dette er 
igjen avhengig av at den økonomiske 
politikk legges om, og at engangs
operasjonen kombineres med langsiktige 
økonomisk-p,olitiske . og næringspolitiske 
tiltak som reduserer presset på vårt 
arbeidsm.arked og sorn øker bedriftenes 
lønnsom hetsbevissthet. 

Det fremgår av figur 1 at norsk industri 
etter 197 5 har stagnert, og at vi ikke 
maktet å ta del i den markedsvekst som 
har foregått både ute og i Norge. 
Dersom norsk industri i perioden 1975 til 
1980 hadde hatt en utvikling som gjen
nomsnittlig for andre OECD-land, ville 
industriarbeiderlønnen i Norge nå- kunne 
vært rundt betydelig høyere enn den idag f faktisk er, samtidig som bedriftenes 
lønnsomhet kunne vært bedre enn den nå 
er. Dette viser hva vi allerede har tapt. 
Hvis vi fra nå av makter å øke den 
økonomiske vekst fra 1 prosent pr. år til 
3 prosent, vil våre samlede inntekter om 
vel 10 år være 100 milliarder kroner 
høyere enn de ellers ville vært. 

Den umiddelbare belastning Industri
forbundets forslag vil medføre for oss 
alle, er i virkeligheten ubetydelig i for
hold til de gevinster vi vil kunne oppnå 
dersom vi gjenreiser vår vekstevne. 
Enda viktigere er det at dersom vi ikke 
treffer tiltak av den art vi har foreslått, 
så må det reises berettiget tvil om vi vil 
makte å opprettholde den fulle sysselset-

t ting. 

Norge er et av verdens rikeste land, men 
vårt inntektsnivå er ikke vunnet en gang 
for alle. Det må stadig ,vinnes påi nytt. 
Det er ctessverre grunn til å tro at der
som vi ikke innretter oss slik at det er 
mulig å vokse, så vil det heller ikke være 
mulig å opprettholde inntektsnivået. Vi 
vil da måtte akseptere tilbakegang. Det 
er vår overbevisning at det i realiteten 
er bred støtte i det norske folk for å 
treffe de tiltak som kreves for å rette 
opp situasjonen og for å legge forholdene 
til rette for en sunn vekstprosess igjen. 

Industriforbundets forslag til engangs
operasjon vil ikke ha noen langsiktig god 
virkning hvis de ikke kombineres med 
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tilta.k som bidrar til å skape er balan
serte etterspørselsforhold i norsk 
økonomi, og hvis ikke den enk . !te bedrift 
selv presses til å sette lønnso~ hetsmålet 
over alle andre mål. 

Industriforbundet legger d rfor også 
frem en rekke forslag med n~ mer lan -
siktig virkning. 

2. lndustrif orbundets forslag o 
som vil dempe veksten i off 
forbruk 

De tiltak som er foreslått o nfor, tar 
sikte på å rette opp landets kf nkurrans
eevne. Samtidig må man tr~ffe tiltak · 
som sørger for at den økonomiske 
politikk og næringspolitikken ikke på 
nytt etter hvert bringer kostn dsnivået i 
Norge opp raskere enn i de lapd vi kon
kurrerer med. Det er av avgj~rende be
tydning at man i tiden fremover kla,rer å 
styre den offentlige · sektors u · gif tsvekst 
bedre enn hittil, og at man u ngår for
dyrende regler og bestemmels r av for
skjellig slag; 

Hvor mye av landets ressurs r vi skal 
bruke til fellesformål vil allti~ være et 
politisk spørsmål. Et stort an all reelle 
samfunnsbehov må dekkes av offentlig 
virksomhet. Eksempelvis vil a tall eldre 
i samfunnet øke sterkt i de ~ammende 
år. Hvis disse behov skal kunr tilfred
stilles uten at skattenivået p esses yt
terligere opp, er det nødvendi å styrke 
de offentlige myndigheters ev til å stå 
i mot krav om økte bevilgninge til andre 
formål som ikke er så sterkt ~egrunnet. 
Det som er karakteristisk for s:tuasjonen 
i Norge er dels at det er angel på 
mange offentlige tjenester, noe som 
fører til at folk ikke får tak i dem selv 
om de er villige til å betale fo dem. På 
den annen side har man et åpenbart · 
overforbruk som henger samm n med at 
tjenestene idag tilnærmet gr is stilles 
til publikums disposisjon. Det er viktig 
å utvikle metoder som øker politiske 
mynd igheters evne til å stå i mot krav 
som presser fellesforbruket or sterkt 
opp og som derved vil skape ubalanse i 
vår økonomi. En metode vil væ e å skape 
et marked for offentlige tjene 

1
ter, hvor 
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den enkelte i større grad enn nå må 
kjøpe slike tjenester og betale for dem i 
henhold til sitt forbruk. Da er det mulig 
å få greie på hvor mye folk virkelig 
ønsker av dem. 

De områder som har betydd spesielt 
mye for utviklingen av det offentlige 
forbruk, er den sterkt ekspanderende 
helsesektor og den store undervisnings
sektor, jfr. tabell 2. Dersom man ikke 
ønsker å røre ved disse områder, fint lite 
å oppnå med hensyn til å dempe den 
offentlige utgiftsvekst. 

Befolkningsutviklingen som etter hvert 
vil føre til relativt færre barn i skole
pliktig alder, vil i seg selv gjøre det 
lettere å redusere den offentlige innsats 
på undervisningsområdet. Men lett 
eller vanskelig, like nødvendig er det at 
makter å dempe den offentlige utgifts
vekst. Samtidig er det av sentral betyd
ning at man både på undervisnings
området og i helsesektoren, og for den 
saks skyld også på andre områder av den 
offentlige virksomhet, klarer å utvikle 
metoder som sikrer en mer effektiv 
utnyttelse av hver skattekrone og sørger 
for at de ressurser man bruker kan til
passes behovene på en smidig måte. 

Samtidig kommer en ikke utenom det 
spørsmål om i hvilken grad disse 
tjenester bør produseres i Norge eller om 
man kan kjøpe dem fra utlandet. Dette 
gjelder mange former for undervisnings
tjenester. Etter hvert synes det også 
mulig å "importere" helsetjenester. 
Hjertebroen til England og behandling av 
psoriasispasienter i utlandet er eks
empler på dette. Import av helse
tjenester og undervisningstjenester vil, 
selv om de blir offentlig finansiert, ikke 
skape press i vår realøkonomi. 

Norges Industriforbund går inn for ·at 
man i større grad enn hittil: 

priser og selger offentlige helse
tjenester 

priser og selger offentlige sosial
tjenester 

priser og selger offentlige under
visningstjenester 

priser og selger offentlige tjenester 
til næringslivet 

Vi . foreslår at Regjeringen umiddelbart 
treffer de administrative vedtak som er 
nødvendige for å sette dette prinsipp ut i 
livet. 

Den offentlige sektors evne tH å legge 
ned virksomhet må økes. Vi må finne 
frem til metoder som øker politikernes 
evne til å avvikle "produksjon av offent
lige tjenester" på de . områder hvor etter
spørselen ikke lenger er sterk nok. I 
næringslivet som står overfor et marked, 
skjer dette løpende og daglig. De fleste 
industribedrifter produserer idag bare et 
lite antall av de varer de produserte for 
ti år siden. 

Solnedgangslovgivning, det vil si vedtak • 
om å legge ned bestående offentlig virk
somhet i løpet av en bestemt årrekke, er 
av mange trukket frem som et virkemid-
del som kan skape bedre styring av 
veksten i de offentlige utgifter. Erfaring 
synes imidlertid å vise at solnedgangs
lovgivning er lett å begrunne, men van
skelig å få til. 

En annen måte å fremtvinge en nød
vendig avskalling på, er å innføre syssel
settingstak for staten, fylkeskommunene 
og kommunene. Vi foreslår at det for en 
5 års periode innføres et slikt tak. Dette 
betyr at dersom staten, fylkes
kommunene eller kommunene ønsker å 
øke sin innsats på enkelte nye områder, 
så vil de måtte legge bort arbeidsopp
gaver som de holder på med, men som • 
har lavere prioritet for derved å fristille 
arbeidskraft som kan benyttes til de 
nyere og høyere prioriterte oppgaver. 

3. Industriforbundets forslag om tiltak 
som kan g~re Norge billigere å drive 

I løpet av 1970-årene ble det vedtatt.en 
rekke reformer med sikte på å øke kvali
teten i det norske samfunn. Samtidig 
som det formodentlig har vært bred 
enighet om de fleste av disse reformer, 
sy.nes det også å være en almen opp
fatning om at man på visse punkter har 
gått for langt. Vi har ovenfor foreslått 
konkrete endringer i sykelønnsordningen. 
Men like viktig er det å moderere 
enkelte av arbeidsmiljølovens bestem
melser, særlig arbeids
tidsbestemmelsene. De gjeldende be-
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stemmelser har åpenbart virket mer pro
duktivitetssvekkende og fordyrende enn 
noen hadde tenkt seg på forhånd. 

Samtidig som man har gjennomført 
mange viktige reformer, har samfunnet 
blitt mer komplisert og tungdrevet. Både 
den forrige regjering og den nåværende 
regjering har meget riktig festet opp
merksomheten på behovet for å forenkle 
samfunnet. Det er nødvendig å fjerne en 
rekke lover og bestemmelser som ikke 
lenger forsvarer sin ·plass, fordi den 
nytte lovene og bestemmelsene medfører 
ikke kan oppveie de "kostnader" de 
skaper i form av økt byråkrati og mer 
kompleksitet. Av slike lover som skaper 
store vansker spesielt for industr ibe-

t 'i driften~, kan nevnes ~onsesjonslovene. 
• 1etabler rngsloven og bygningsloven. 

En rekke av de bestemmelser og for
ordninger som medfører de største be
lastninger for næringslivet er ofte ikke 
fremkommet som følge av bevisste ved
tak hos de sentrale politiske myndig
heter, men som følge av vedtak fra for
skje!lige sektormyndigheter. Ut fra dette 
mener Industriforbundet at eksisterende 
lover må endres med sikte på å begrense 
landbruksnemndenes, helserådenes, 
brannvesenets, Sivilforsvarets, Spreng
s to ff inspeksjonens, sunnhetsrådenes, 
Arbddstilsynets, feiermesternes, Hus
bankens og Distriktenes Utbyggingsfonds 
og en rekke andre sektormyndigheters 
makt til å vedta pålegg og forordninger. 

Det forhold at disse og andre sektor
mynoigheter skrur opp kravet om per
feksjon på hvert sitt område , medfører i 
su,n et ambisjonsnivå som ligger langt ut 
over det de sentrale politiske 
myndigheter noensinne har tenkt seg og 
medfører fordyrelser og kostnader som 
svekker landets vekstevne og dermed vår 
evne til å bære de reformer som man 
ønsker å gjennomføre. 
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IV. LØNNSOMHET ER MJ\Li T 

Lønnsomhet er et mål på at de real
ressurser som bedriftene b uker blir ut
nyttet på en effektiv måte. Dette er en 
forutsetning for at bedrifte e vil være i 
stand til å betale stadig høyere lønninger 
til de ansatte og til å lopprettholde 
arbeidsplassene og til å skape flere. 
Kravet om lønnsomhet er t samfunns
økonomisk styringsmiddel s , m muliggjør 
en desentralisert økonomi. ~ønnsomhets
kravet er et signal som sørger for at vi 
daglig gjennomfører de forandringer som 
er nødvendige for at vi skal linngå sløsing 
og ineffektivitet. LønnsomHetskravet er 
dessuten overfor den enkeltb bedrift det 
signal som viser om bedrif en vil klare 
seg, om den vil bestå og om den kan 
ekspandere. 

Det er et viktig mål for n ringspolitik
ken å sørge for en fornu tig arbeids
deling mellom næringsliv og "myndig
heter. Det er ikke myndig etenes opp
gave å løse den enkelte ~edrifts pro
blemer, og det er ikke bedriftenes opp
g~ve å løse politi~ernes pro~lemer. Myn
d1ghete~e må gJenno~ sif e generelle 
rammev1lkår søke å 1vare a de almin
nelige politiske hensyn. ITenfor disse 
må den enkelte bedrift sø~e å oppføre 
seg så lønnsomt som multg. Spesielle 
forhold i Norge og i andre I nd kan ofte 
tilsi at man ikke uten vider vil aksept
ere markedets dom. Spesielle tiltak 
overfor bestemte distrikt~r, bransjer 
eller bedrifter vil kunne væ rle berettiget. 
Men ofte vil det som OA fattes som 
spesielle problemer, bare ære en av
speiling av et generelt proMem: at vår 
konkurranseevne i sin alm~nnelighet er 
for svak. Det er da viktig å nngå å gripe 
til særtiltak for å løse noe man tror er 
spesielle problemer, når d .. virkelig
heten er almene. 

Innenfor samtlige bransjer e det of te et 
stor~ sprang mellom de mesf lønnsomme 
bedrifter og de bedrifter so har svakest 
lønnsomhet. Også innen den enkelte be
drift er det formodentlig e god del av 
produksjonen som har bra lønnsomhet 
samtidig som andre deler av virksom~ 
heten bidrar lite eller neg tivt til be
driftens totale lønnsomhet. 
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I 198:2 har vi som det fremgår av tabell l 
anslått verdiskapningen i norsk industri 
tU 50 milliarder kroner, hvorav 40 går til 
de ansatte i form av lønninger og sosiale 
ytelser. Bedriftene får beholde vel 2 
milliarder etter at renter, skatter og 
utbytte er betalt. Om de ressurser norsk 
in<lustri disponerer var brukt like 
effektivt i alle bedrifter som i de beste 
og like effektivt over alt innen hver 
bedrift, kunne verdiskapningen ha blitt 
vesentlig høyere enn hva tilfellet er. , En 
v~rdiskapning på 55 milliarder kroner 
synes ikke på noen måte som et urimelig 
høyt anslag. Omstilling og økt pro
duktivitet ville gi muligheter både for 
økte lønninger og mer lønnsomme be
drifter. 

En hovedforklaring på at omstilling i 
norsk industri ikke har hatt et tilstrek
kelig omfang, er at for mange bedrifter 
ikke fullt ut har tatt konsekvensen av at 
det er nødvendig å være lønnsom. Om 
det er viktig å få endret den økonomiske 
politikk og næringspolitikken, er det av
gjørende at den enkelte bedrift innser 
hyor livsviktig det er at den selv setter 
bedriftsøkonomisk lønnsomhet over alle 
andre mål. 

- 16 -

Det har ikke vært lett for bedriftene å 
presse gjennom de omstillinger som er 
nødvendige, når samfunnet samtidig har 
tatt sikte på det motsatte; å premiere 
det å ikke omstille seg. Støttetiltak, 
lavtlønnsfond, oppsigelsesvern osv. har 
vært signaler om at samfunnet ikke tole
rerer at bedriftene oppfører seg ut fra et 
klart lønnsomhetskrav. Men dette er 
ingen unnskyldning for bedriftene. Be
driftene må oppfylle det overordnede 
lønnsomhetskrav. Hvis ikke, vil de dø. 
Men det vil være lettere å få til indu
striell vekst gjennom økt omstilling, der
som industripolitikken legges om i en 
offensiv retning og om man klarer å 
motstå fristelsen til å støtte virksomhet 
som i realiteten bør nedlegges. 

På kort og lang sikt er livskraften i den 
landbaserte industri av avgjørende be
tydning for fortsatt inntektsvekst i det 
norske samfunn og for vår evne til å 
skape arbeidsmuligheter for alle. 

• 

• 

www.pdf-arkivet.no (2020)



www.pdf-arkivet.no (2020)



TRENGER VI EN NY OG RADIKAL FORDELINGSPOLITIKK? 

Av Jahn Arne Olsen. 

(Dette er en bearbeidet utgave av ei innledning 

som ble holdt på RVs landsstyremøte i februar -83.) 

Arbeidet med forslaget til Manifest for kommune og fylkes

valgkampen i 1983 har reist mange og viktige problemsstillinger. 

Som dere har sett, er hovedvekta lagt på områdene kapitalisme, 

sosialisme,krisa og kampen mot krisa. Jeg kommer derfor til å 

konsentrere meg om disse områdene, og behandle følgende problem

stillinger: 

1 . Den viktigste er forholdet mellom vårt sosialistiske og 

revolusjonære perspektiv og reformpolitikken. Et innlegg 

i 11 Klassekampen 11 stiller pro ble met slik: 11 RVs . pol i tiske 

plattform har to sider, ei reformside og ei revolusjonær 

side. Reformpolitikken har større oppslutning blant våre 

velgere enn revolusjonspolitikken." 

2. Den vanskeligste problemstillinga er forholdet mellom 

"de økonomiske tvangslovene" for det kapitalistiske 

produksjonssystemet og mulighetene for å oppnå noe i den 

politiske og økonomiske kampen under kapitalismen.Alstå: 

Mulighetene og begrensningene for arbeiderklassens kamp 

under kapitalismen. 

3. Den tredje problemsstillinga er utleda av de to første, 

og kan formuleres slik: Skal kampen rettes inn på 

"ei mer rettferdig fordeling" eller for å avskaffe hele 

det kapitalistiske produksjonssystemet? 

I PROD U K ~.JO tJ O Gt t OR i)f Li t'1 ~ ==---------•----------------•~ - • b - ----~ 

SV-ledelsen har laga en stensil med forslag til "Sosialistisk 

politikk fo r 8O-åra". Dette var et landsmøtedokument. Fordi 

debatten avslørte stor uenighet om linjene som ble streket opp, 

ble det vedtatt at diskusjonen skal fortsette. Jeg skal allikevel 

bruke det som utgangspunkt,fordi vi her har å gjøre med et noen

lunde helstøpt reformistisk program - og fordi det tvinger oss 

til åta stilling til "kampen om fordelinga". 
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SV-ledelsens kongstanker: 

For å sette leseren inn i tenkninga i forslaget,skal jeg be _ynne 

med noen sitater: 

Etter 

fast: 

11 No er det naudsynt med ein radikal nyskapande politi k 

som kan visa at det nyttar - at framtida kan bli annsleis 

enn vi fryktar. 11 I 
en relativt overfladisk gjennomgang av krisa,slår for laget 

"Skal vi berga den velferd og tryggleik breie folkerø sler 

har kjempa fram, og skal vegen haldast open for nyer for

mar,trengs ein radikal fordelingspolitikk." 

11 1 denne situasjonen er det ikkje nok å forsvara grun -

leggjande og etablerte rettar. "Krisa" kan ikkje løysJ st 

ved betra konkurranseevne, moderasjon eller ei deffen iv 

haldning. Arbeidarrørsla må meisla ut ein politikk so 

fører utviklinga over i eit nytt spor. I 
Utfordringa er å forma ein politikk for åttiåra,som kan 

skapa arbeid til alle og ei rettferdig fordeling - sj lv 

om vi ikkje kan rekna med økonomisk vekst." 

" SV gj er her frammlegg om nokr.e strukturreformar som vi 

meiner kan tena til å snu kapitalistisk nullvekst irt-

ning av sosialistisk økonomi med meir makt for det ar~eidande 

folket over produksjonsmidla. 

Det trengs eit program for radikol omJfordeling og 

utjamning. 

Det trengs eit program for å skapa arbeid, og dela det, 

slik at alle som vil får ein arbeidsplass. Det trengs eit 

program for styring og planlegging av produksjon og arbeid. 

Det trengs desentralisering og demokratisering av arbeids

livet slik at folk flest kan vera med på å styra omstil

lingande - ikkje bli styrte av dei. 11 

SVs syn på krisa. 

SV-forslaget slår fast at "verken sosialdemokratiske elle 

konservative regjeringar har løysingar på problema. Både tra i

sjonelle og nye kriseløysingar har slått feil." Her er vi 

med SV, men heller ikke SV sier noe direkte om årsaka til 

grunnlaget for krisa. Det . er . rimelig å tro at de mener at 

først og fremst er ei fordelingskrise, siden de legger så stor 

vekt på omfordelingspolitikken. 
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SV-forslaget sier ikke at den nåværende krisa er ei krise i 

d e t kapitalistiske s ystemet, eller at det skyldes uløselige pro

blemer i kapitalismen sjøl. De kritiserer indirekte den private 

eiendomsretten fordi den fører til skeiv fordeling, og for lite 

makt for det arbeidende folket over produkjsonsmidla. Desentra

lisering og demokratiseringsprosessene i arbeidslivet har en 

sentral plass. 

Fordelinga i sentrum. 

Det skulle nå med all tydelighet være klari at SV setter 

fordelinga i ·sentrum. Kampen om "fordelinga" er ikke et uvesentlig 

spørsmål.Tvert om; et veldig viktig spørsmål. Men når kampen om 

'tordelinga~settes i sentrum på en slik måte, leder det uvilkårlig 

til reformisme, noe jeg skal forsøke å vise i denne artikkelen. 

Ei storstilt omfordeling. 

Det skal ikke mye politisk innsikt til for å se at det har 

foregått ei "omfordeling" av samfunnets rikdommer - også i Norge. 

I NAFs lønnsstatistikk kan en lese at både den kvinnelige o~ 

mannlige reallønna har gått betydelig tilbake i forhold til 

"toppåret" 1978. Samtidig viser ''Økonomisk utsyn over 1981 11 at 

mens lønn i 1978 utgjorde 67,8% av verdiskapninga i næringslivet, 

så var den i 1981 nede på 56,4%. (r.ut.c,6'Jc,'1td) 
Ser en på kommunesektoren,hvor vi henter mange av de tjenestene 

som er nødvendig for å "holde liv i oss", så har sektorens inn

tekter sunket fra 22,1% av disponibel inntekt for Norge i 1978, 

til 18,7% i 1981. 

Industriforbundet har en åpen strategi for enda mer "omforde

ling" til kapitalistenes fordel: To karensdager uten lønn i 

forbindelse med sjukdom, fjerning av forbrukersubsidiene, 

skattelett~ i stedet for lønnsøkning,redusert støtte til jord

bruket og fiskeriene o.s.v. 

Om vi tar for oss arbeidsløsheta,så er det klart at den også 

representerer en form for "omfordeling" til kapitalistenes for

del. For det første ved at noen blir stående uten arbeid,mens 

a.,id,,t har jobb. For det andre ved at problemene og de økonomiske 

utleggene skyves fra den enklete bedrift .over på staten. 

Om vi går enda dypere i materien,så er det tilsynelatende slik 

at det er denne omfordelinga,sammen med synkende konjunkturer 

utenlands, som fører til at kjøpekrafta synker ' - og dermed 

virker som årsak til krisa. En slik logikk skulle føre til at 

dersom arbeidernes lønninger ble sterkt økt, så kommer~ 

hjulene igang igjen. 
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Disse eksem plene er tatt me d f or å vise at d e t åpenbart er 

ma n ge sider v e d samfunnsutviklinga som spontant l e der mot å 

s et te fordelingsspørsmålet i sentrum. 

Omfordeling - utbytting. 

J eg har med vilje satt ordet omfordeling i anførsel i 

fo r egående. De t er f ordi jeg mener at "omfordeling" ikke 

en riktig a naly se av det som foregår, bare en ytre besk ivelse. 

J eg mener ordet er vitenskaplig når det brukes i forbindels med 

a t e nkelte kapitalgrupperinger sty rker seg på bekostning av andre, 

og for å beskrive endel av funksjonen til statlige budsjett r. 

Men det holder ikke for å beskrive utbyttinga av arbeiderkl ssen,og 

at krisa er ei verdikrise,som har ført til og fører til I 
s kj e rpa utbytting. Slik SV-dokumentet bruker fordelingsbegr pet 

blir de t ikke utbyttingssystemet,men fordelingsaspektene,so 

tr e r fram som d et viktige. 

Privat tilegnelse og privat produksjon. 

Vi kritiserer kapitalistklassen fordi den tilegner seg 

produksjonsresultatet,eller fruktene av folkets arbeid. Det ,e 

e r sjølsagt en riktig kritikk,men på langt nær alt, og den 

blir for grunn, om det blir hele utgangspunktet. 

Om vi se r nærm e r e på eiendomsforholdene,så se r vi at det ikke 

ba r e e r tilegne lsen som er privat,men også selve roduks·on .n. 

Ma rx sier at produskjonen er indirekte samfunnsmessig og 

direkte privat. Kapitalistene tar avgjørelsen om hva som skal 

produseres,hvor mye,hvilke investeringer som skal foretas,h 1or 

mange arbeidere de vil annsette/avskjedige o.s.v. 

De tte kan kriti se res fra minst to synsvinkler: 

De n e n e er umyndiggjøringa av arbe idsfolk på den enkelte ar eids

pl a s s .11Her gå r vi og jobber og sliter,og blir ikke hørt på det 

h e l e tatt." Isolert kan dette gjøres til et "demokrati i hv r

dag e n"-spørsmå l: Fagforeninga må ha større innflytelse,bedr f fts

r å d o . s .v. 

Vi er for me st mulig demokrati på arbeidsplassene,først g 

fre ms t f o r å styrke arbeiderklass ens taktiske s tilling i kl sse

ka mpe n. Som l øs ning på de kapit a listiske utbyttings- og pro l 

duk s j onsforhold er det uholdbart."Mer demokrati" er på inge måte 

~ ys t e moverskridende 11 fordi den e nkelte arbeidsplass eller b ansje 

e r nødt til å følge akkurat de samme økonomiske lovene som Ees~en 

nv kap ita li s t e n e . Se bare på Sa mvirk e o g koop e ra s j on s b e ve g e s e n 

fo røvrig. 

I praksis h a r jo 11 demokrati 11 -sp ør s må let blitt gjort til 

et spørsmå l om klassesarnarbe id,de r a rbeidsfolk har blitt sittende 

so m gis l e r for d en po litikken s om bedriftsherre ne ønsker. 
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Dette er den tradisjonelle sosialdemokratiske synsvinkelen, 

og SV overtar den ukritisk: "Det trengs desentralisering av 

arbeidslivet slik at folk flest kan vera med å styra om

stillingene - ikkje bli styrte av dei." 

Den andre synsvinkelen er den politisk økonomiske kritikken. 

Marx sier i innledninga i "Grunnriss til kritikken av sosial

økonomien": 

"Distribu n jonens struktur e r fullstendig bestemt av 

produksjonens struktur.Distribusjo~en er selv et pro

dukt av produksjonen." 

Og litt seinere: 

"En bestemt produksjon bestemmer således en bestemt konsump

sjon,distribusjon og byttform, og de bestemte innbyrdes 

forhold mellom disse forskjellige momenter." 

Om en tar Marx på alvor så betyr det at fordelinga i samfunnet 

er bestemt av forhold som allerede ligger nedlagt i de kapi

talistiske produksjonsforholda - i den kapitalistiske produksjons

måten. Og det betyr at dersom vi skal endre fordelingsforholda 

grunnleggende,så må vi forandre produksjonsforholda! 
Konsentrasjon om fordelingsspørsmål vil i beste fall være en 

konsentrasjon om underordna spørsmål - i værste fall bli en 

illusjonsskapende og systembevarende politikk. 

--------··· -··--·- ----
For å oppsummere~ 

li Reformismen har som borgerskapet et historieløst syn på økonomieno 

Den klarer derfor like lite som borgerskapet å skille mellom produk

sjonens materielle innhold og dens samfunnsmessige formo Den ser på 

produksjonen som noe r eint teknisk-økonomisk, hevet 

over po l itikken og klas i:, r:~kampen . Av dette følger et feilaktig og 

mekanisk skille mellom "økonomi" og "økonomiske lover" på den ene sida 

- og politisk kamp på den andreo Det som er økonomisk telmisk bestemt 

er produksjoneno Det sdun 'er politisk bestemt er fordelingao 

For marxismen er det ikke først og fremst kampen om fordelinga som er 

sentralo For marxismen er både produksjonen - og-utleda av denne: 

fordelinga - poll tiske spørsmål , nemlig kampen for revolusjonen. rt 

Oppsummeringa er i si helhet sitat fra Per Lunds:Om de teoretiske 

røttene til reformismen. 
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For min egen del vil jeg tilføye~ Vi avviser ikke ka.mpe fof 

fordelingaoTvert i mot ser vi på den som svært viktig b 0 e ut fra 

et tjen folket perspektiv og ut fra perspektivet om at a!I:.'beiderklasse 

ikke kan løse sine store historiske oppgaver uten å k'urde kjempe 

små kampe~ Hen vi avviser løsninger som~ikke avslører 

1) at årsakene til krisa og ·til kapi tal:i!Smens elendighet 1 • gge:r i 

den kapitalistiske produksjonen sjølo 

2) skaper illusjoner om mulighetene for varige framgange under 

kapitalismen - nettopp fordi dette systemet igjen og igj kn 

fører til undergravninter av arbeidsfolks velferd og ret igheter. 

"TVAN ~ SLO VLR. 
~ " . 

f</ \ p I TA. LA r l r ~ K l . 

t ....... 
\ l .._,, t F~{t t~ 0 r1'J 

(1) le o f1J D J~., i tN 
_______________________ , •••"~r...-...,.._,.,,_,,,,_._~ 

Nå har vi slått fast at produksjonen er privat i videre [or-
1 

stand,og at fordelingsforholda bestemmes av forhold i produksjonen. 

Derfor må vi nå se på hva som bestemmer produksjonen. Ei op l fatning 

er jo at det er et resultat av politikk og fritt valg - noe som 

SV heller mot - uten å si det direkte. 

Vår oppfatning er at de økonomiske lovene virker på samm l måte 

som naturlovene; at den kapitalistiske økonomien styres etter 

lover - tvangslover,som er et nødvendig resultat av den måt l n 

den kapitalistiske produksjonen er organisert på. Og som iki e 

kan oppheves uten at den kapitalistiske produksjonsmåten opbheves. 
I 

Den kapitalistiske produksjonsmåten preges på den ene si&a av 

å væ~e samfunnsmessig - dvs. ei storstilt arbeidsdeling der i 

produsentene er avhengige av hverandre og produserer for hv , randre. 

På den andre sida så er disse produsentene splitta opp i indivi

duelle produsenter/kapitalister,som føl er sine ene indivi :uelle 

mal. Kapitalakkumulasjon er et stikkord her. 
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Denne motsigelsen preger h e l e den kapitalistiske økonomien, 

og skaper de probl emene som eksisterer - inklud e rt krisa. 

Momenter i ei marxistisk kris eanalyse . 

Ei marxisti s k kriseanalyse må derfor ta ut gangspunkt i 

de forhplrlene s om knytter seg t il selve den kapital istiske 

produk s jonsnåten . Jeg skal her nøye meg med å referere no en 

punkter fra avsni ttet on krisa i Arbei de rnes Leksikon s om lcan 

belyse dette 

I. K . OI{ den 10i""n iskc ut vik lingsprosess: Innen for 
dd kapitalistiske system vil selve den tekniske ut
vikli11l!sprosess skape og bri11;.,:e til ut foldelse en rt>kke 
n10ts~tn i11ger. Ved hern ingen av de t tekniskt' nivå 
u" ved den derav bestemte µknin g a1· arbeidets pro
d~kt ivitct vi l de enkdk bedrif tsher re r n :d hjelp av 
::;a111111 e arhe1dsmasse fremstilk en stilrre produkt
I11 :isse ,•1111 tidlig..:rL· . I Iver enkel t vare. som produseres 
pa gr11 n11iag av dl'tle lt1Sien; tekniske nid, vil inne~ 
ltolde ,·n 111i11dre arheidsmasse l'll n t1 dlige re. og vil 1 
<iverensstt:111111ebe dermed kunne utbydes pfi markedet 
t il en laverL· pris. 'tienne tekniske utv ikli ng og reelle 
hillii.:ghlrelSl' av 1·å re11e, sum hedrer avsetn in gsmuli g
hetene for de bedrifte r sum gar I spissen, medfører 
imidl ert id sam tidi g t i lsvarende iikcde vanskel igheter 
fur de bedrifter som ikke har de ltatt i denne tekniske 
ul\·ikling. Disse bedrifter, s_om ikke mere er_ i stand 
til a delta i kon kurransen pa varemarkedet pa grunn
la" av varenes nye priser , vil !\Sr elle r senere måtte 
in;still e sin produksjon. Den kapita l som er nedlagt 
i di sse ikke-konkurransedykt ige virksom heter , 111 ;'1 av
skrives som tap. De arbeidere sum er kn yttet til dem, 
bl ir umiddelbart revet l sss f ra si tt eksistensgrunn lag. 
Ju hurti gere den tekniske omveltnin g fi nner sted, i'.> 
stprn: ~prang der gjµres. desto "q1rre omfang_ vil 
ogsa den ne tilintet gjorelsc anta. I Oet _111d11stridlc 
gjcnnemhrudd i fø rste halvdel av uct l\l . ar lt. og den 
nyt tck:1iskl- revolusjon eft er v1: rdc11 skrigen har I over
t·nsstc n1111el"e dermed utlµst de mest omfa ttende knser 
s<H ll har rammet det kapita li ~ti skc system. 

2. Misforho ld mel/cm utvikli11grn m• de f orsk jellige 
nærillgsgrell cr og misforhold mcllcm pruduks1onen av 
J:apitalgoder of!. for/Jrnkc/ av dem: I _ det kap1talt sttske 
samfund an legges den nye kap ital til enh,·cr t id I de 
produ ksjonsgrcner h1·or man kan _1·e11tc den stsSr_stt: 
profitt. l\i rst efter at de nye fahrikkank gg er tr ådt 

i funksj on og deres varer " kastet ut på marke~I
kapitalanbringcrne kunne vite om omfanget av pro
duksjonsanleggene svarer til den foreliggende efter
spørsel efter de -spesielle varer som fremstilles. Dette 
forhold danner g runnl aget for uavlateli ge overproduk
sjonskrisn innen for de enkelte produksjonsgrener, 
sum virker forstyrrende på den almindelig1: kreditt
opbygning, og derved også på den dvrige ;Skunomiske 
vnksomhet. - Den årli ge produksjon best,\ r av to 
hoveddeler, produksjon av alminddige forbruksgoder 
og produksjon av produksjonsmidler. Forholdet mellem 
eftersporselen efter forbruksvarer og efterspørselen 
efter produksjonsmidler varierer imidlertid uavlateliir. 
Dette danner ig jen grunnl aget for uavlatelige avset
n!ngsvanskelighete~, enten for forb ruksvarepro<luk
sion_en eller for_ de mdustnelle bedr ifter som produserer 
kapitalgoder (1 f ;Jr ste rekke jern- og stålindustrien) . 
I perioder da . der foregår ~11 hurtig teknisk utvikling 
ellt>r ras1onaltsenn g som mnsparer arbeidskraft, vil 
efterspørselen efter lev11etsmidl er bli minsket i forhold 
til e(terspørselen efter kapitalgoder, og det vil derved 
opsta ek_s traordinære_ avsetningsvanskeligheter for den 
aln11ndeltge levn etsm1ddelproduksjon. - Disse misfor
hold skapl'.r

0 

til_ dels u_avlateli ge spesialkriser, og bidrar 
dernest ogsa til å utvide omfanget av de store alminde
lige kriser. 

3. Kapitalakkumulasjon Of!. besk jeftigelsesgr ad : Den 
industriell e kapital består av to deler: den ene del 
(som Marx har gitt betegnelsen konstant kapital) 
e~ anbragt i produksjonsmidler (bygninger, maskiner, 
rast off o. s. v.), og den annen del (som fl'larx har 
:!tit betegnelsen 1·ariabel kapital) anvendes til ut
het~tlin g av arbe iclsls5n n. Ved hevning av det tekniske 
nIva _Økes dt·n del av kapitalen som anventles til pro
duks3ons1111dler, mens dtn dd so111 a111·endes til kjs1p 
;w arbeidskraft, fof,!ninskcs i forlt old til den samlede 
anvendte kapital. /_!) ette furh(J ld danner gru nnlaget 
for_ en rekke _spcs1clle motsetninger ved den kapi 
talistiske utv1kltngsprosess. Enhve r ny kapitaldannelse 
som forega r på det samme tekniske nivå som tidligen:. 
VII medføre en t1lsrnrcnde sjkni ng av det beskjefti gede 
arbetde1:3nta ll. _ Hvis opbygnmgen av de nye fab rikk
anlegg 1m1dler t1d er forbundet med en hevn in (T av el d 
tekniske nid, med innfµrelse av nye prod~ksjons
mctoder, a1· ;Jket maskinutstyr o. s. v., vil der finnt· 
sted en reduksj on a1· arbeider tallet i fo rh old t i l den 
anvendte kapital 0 / De ledende kapitalistiske stater 
gjennemgikk f ra midten av det 19. arh . til ve rden ~
kr igcn en akkumulasionsperi ode, som va r karakterisert 
samtidig av en hevning av dd tekniske nivå · og en 
pkning av den anvendte kapital, men med en langt 
hurtigere pkning av den anvendte kapi tal enn av det 
tekn iske ni vi\. Dette førte til sterk vekst i antall et 
a__v i ndustriarbeidere og ti l forhØielse av r callµnnen . 
Efter n :rcknskrigen er det tekniske nivå pa grnnn 
av den skjerpede konkurransekamp ;Jket i d l angt 
hurtigere tempo enn den samlede kapital. Dette f~l r k 
i De forente Stater allerede under h~i ikonjunkture11 
fsir 1929 til en ab:;olutt reduksjon av det besk jefti gede 
arbeiderantal l. (Jfr. art. _Arbeidsl pshel). 
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Krisenes sykliske karakter. 

Vi har ni vært inne pi noen av de forhold som produserer 

krisene, men vi mangler noe vesentlig:hva er det som 

gjør krisene sykliske? 

. 
Konjunlctursyklfuusene er lmytta til omslagstida til den faste ka ,ital 

eno Hva er den faste kanitalen. Det er ikke det samme som den k ,nstant< 

kapitalen. Den konstant~ kapitalen er det vi regner som fabrikk 1.r, 

råvarer, arbeidsredskap , osv osvo Hen den kan jo dlles i to: 

Den del en som som bli:i~ forbrukt og nedskrevet i produksjonen av 

1 artikkel - foekso melka til osteno Så har du de tingene som 

blir forbrukt over en l e~ere pa=iode, fabrikkshus,men først og 

fr emst raask.ineneo Dette er d.et s om kalles den faste kapitalen 

den s om sktl nedskrives og forb J_'Ukes over en lengre periode. 

På Marx; tid opererte de med ei omslagstid på eao 10 år, 

og k:-..cisen'., e kom med cao 10 års mellomromo I dag er dette korter 

c a o 4 år - og kmn.~unktu.rkrisene kommer med ca. 4 års mellomrom. 

Harxismen sier at krisas sykliske karakter betsemmes av omslagst·da på 

den faste kapitalen - eller gjennomsnittlig omslagstido 

Dev'.t.lucring av tot c1.lknpi talen. 

}~ttor ca. 4 år skal altså maskinene lfiyrnyes ,reinvestereso 

Imidlertid avhenger fornyelsen bl.ao av den generelle fortjenest n 

markedssituasjonen m. mo Vi må regne med at de svakeste ' stilte 

kapitalis tene ikke investerero Dette henger bloao sammen med at 

utviklinga av teknologien gjør at en god del investerh1usvarer i e - -~ I 
kan bli inntjent fordi konkurrentene skaffer seg billigere tekno mgi 

oe dermed kan konkurrere ut de med dyrere teknologi - de får ikk : 

tj ent inn nok til å reinves tereo 

Dette rammer førs.t og fremst de industriene som produserer 

i nv esteringsvarer o Idar; : verkstcds indust::ci,skipsbygging, 
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stål,aluminiurn osvo Derfor er det alltid i investeringsvaresektoren 

at konjunkturene alltid slår kraftigst uto Det er her vi har de 

høyeste og mest profit t able toppene under høykonjunkturer når 

kapitalistene investerer som gale, men .også de laveate bånnene 

når den tid kommer • 

. Konjunkturnedgangen Teller krisa - har alment den funksjonen 

at den slår de kapitalene som ligger dårligst an,konkurso· Vi får 

ei devalureing eller verdinedskriving av totaJ.kapitalen,dvs. den 

delen av kapitalen som til eihver tid står syakesto Dermed etableres 

forholdet mellom merverdi og totalkapital på et nytt MVå verdinivå, 

profittraten stiger. Vi får oppgang. 

Borgerskapet og synet på lcrisao; 

I eldre borgerlige økonomiske lærebøker beskrives krisa på en positiv 

måte. Krisa blir sett på som en naturlig r enselsesprosess som renser 
<' 

ut alt slagg, --lt døende,alt uproduktivt. Disse formuleringene har 

de nå rensa ut av lærebøkene sineo I dag er krisa det store 

spøkelseso Hva skyldes dette. 

Sentralisering av kapitalen. 

I lcrisa kjøper de store kapitalistene opp de små og konkursramma 

kapitaleneo Kapitalen sentraliseres på et høyere nivåo Vi får etter

hvert enorme kapitalen.heter~ digre som hele landoS mtidig utvikles 
!' 

den internasjonale handelen og avhengigheta til et høyere nivå. 

Den viktigste konsekvensen av dette er at det blir mer og mer 

problematisk å slå konkurstrua kapitaler, som f.ekso AEG, konkurs 

fordi både de økonomiske og politiske ringvirkningene er så enorme. 

Krisa i 30-åra var engentlig .helt på grensa av det borgerlige -

samfunnets bæreevneo 

Kreditteneo 

Resultatet er at det internasjonale borgersk~pet i hele etterkrigs

tida har gjort maksimalt for å hindre kapitalødeleggelser i redsel 

for en dominoeff ekto Gjennom danninga av enorme kredittsystemer og 
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gjennom å erstatte penga med ' verdiløse pengesymboler har kapit l en 

kj empa for å skyve den nødvendige kapitalødeleggelsen foran sego 

Derfor har vi den enorme spenningsfyllte situasjonen i den 

internasjonale kapitalistiske økonomien samtidig med at borger 

ikke tør åla storekapitalister gå undero æVi får situajsoendn 

med over 30 millioner arbeidsledige i OECD-landene samtidig me at 

det er ei vims - omm enn liten - økonomisk vekst fordi de 

fortsetter å gi seg sjøl kredittero Dette må føre galt avsted,og det 

er all grunn til å se alvorlig på den krisa som vi nå er inne 

virkelig kan vise k 

tien krisa vil ikke avsløre kapitalismen uten videre, ")g det 

er g")d t i l å understreke f ølgende: 

den 

riJ Denne krisa er allerede enorm og vil sansynligBis bli helt i'ævligo 

Sånn s ett er det ingen grunn til "optimisme", ~ den vil j• 
lmuse kapitalismen som system - det er resultat av en politis kamp 

en kc1mp om folks hoder og hjerter - og her er kapitalen 

offensiven. 

på 

Ø Det vil i tida framover bli lansert kriseløsning etter kris løsning, 

s om bare b eveger seg på overflatao 

politisk pr oblem a t boreerskapct og sosialdemokratiet har så terkt 

gr ep om klas seno I h ele Europa møtes krisa ikke med opprør, m In 

spe kamp og påføl gende apatio Det må være vår spesielle oppga~e å 

vise a t dett e er ei kr ise i kapitalismen 

")g pr")pagande r e f")r S")Sialismen. 

I Kampen for profittene vil også føre til anslag mot arbeider assens 

demokratiske rott i cheter - og kunne føre i ei fasc if1 serende r l~tning
0 

Derfor er de t all grunn til å wuieå å leege ensidig vekt på de 

økonomi ske aspukt en ,: v ed krisa og kapitalismen, men avgjørende å 

k jempe mot aner ep på r ettighetene og mot ideologisk forsumpning i 

arbeiderklasseno 
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Fø r vi går videre har jeg lyst til å komme inn på et par 

saker som viser den praktiske konsekvensen av ei slik analyse. 

Arbeidslønna. 

Vi sier at krisa er ei verdikrise, bl.a. fordi en stor del 

av kapitalistklassen må selge varene til en pris som ligger under 

ve rdien. Den d e l en nv kapitalen som ikk e greierhakkumuler □ 

kapital i tilstrekkelig grad,greier heller ikke å nyinvestere. 

Dette slår over i investeringsvaresektoren osv. Det er åpenbart 

at det er de kapitalistiske produksjonsforholdene - og ikke 

"arbeidslønnas størrelse - som er årsaka til krisa. 

Slikt kan vi forklare når vi ser det i et samfunnsmessig per

spektiv. 

Men den enkelte kapitalisten er nødt til å se det fra 

sin vinkel - følge sine individuelle mål. I kampen for å overleve 

er han nødt til å kjempe for å holde profitten oppe. Og da er 

sjølsagt lønna en av de viktige faktorene. ( I tillegg kommer 

slike saker som ledelsesspørsmål,produktivitetskampanjer o.s.v.) 

Ved å senke lønnskostnadene kan han kanskje greie å 

beholde eller øke markedsandeler. Den andre sida med dette er 

selvsagt at nedskjæringer på arbeidslønnineene også svekker 

det kjøpekraftige markedet - og i samfunnsperspektiv øker pro

blemene. 

Med den utstrakte internasjonale handelen,som preger verden 

i dag, blir selvsagt også landenes "konkurranseevne" et 

viktig spørsmål for kapitalistene. I alle de kapitalistiske 

landene foregår det derfor et angrep på arbeidslønningene for 

å holde seg best mulig i konkurransen. Derfor blir det 

arbeiderklassen som skal bære kosthadene av den kr isa som er 

skapt av det kapitalistiske systemet. 

Økte lønninger - svaret på krisa. 

Det er riktig at lønnsnedslag virker forsterkende på krisa, . 

men det betyr ikke at lønnsøkninger vil løse krisa.Det vil 

n e mlig ramme e nkel tkapital i stene på det fol t e L d e k;j e mp or 

hardest,nemlig for å bevare profittene. Om vi ser på Frankrike 

der de kjørte på ekspansive budsjetter og økte lønninger 

etter Mitterands valgseier, så slo dette ut i fbrm av forverr& 

konkurranseevne i løpet av kort tid. 

Kapitalistklassen lever altså med en uløselig motsigelse, og 

raseringa,arbeidsløsheta,nøden og usikkerheta er en nødvendig 

prosess som systemet må igjennom for å kunne få hjula igang 

igjen. 
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a;:ltovvO V\N\ ,lN\ 

Jeg synes det er grunn til å minne om det korte refereat : t fra 

,) i innledning jeg hadde i forbindelse med Sk , leaks jon -82, 

der jeg tok opp 

( RV -~li 

de tradisjonelle 

S'/82) 
kriseløsningsteorieneo 

Inna/oÆ den kapilali•li•ke 
økonomien haÆ del •~Æ Lig væÆl lo modeLLeÆ • om haÆ uæÆl / Æamme : 
Keyne• leoÆicÆ og 1Æiedman• leoÆieA - /oÆ•økl •al l ul i Livet av 
henho Ldvi• 1Æancoi • AilleÆand i TÆankÆike og ~aÆgaÆelh lhalcheÆ i 
ln.qLan.d. 

Aillc4and v~ Æ den •i•le •o m /oÆ•økle Keyne• -m ode LLen, Han gikk 
l it valg pJ al han •kulle •elte aÆteid J lo•helen og kampen /04 

•o•iuL neil/• 4d i~el i •enlAu m - og ved hjeLp au ek•pan•ive o//cntlige 
lud •Jelle4 •ku lle ellcÆdp øÆ•elen Jna igang igjen den /Æa n•ke 
økonomien . ~en nc•ul~le l (Lei de l mol•alle: økende aÆleid• Lø•hel 
og ei kal~~l no /al /onueÆning av ku n ku4nan•eeun.en liL /4an•k indu•lni, 
Hu o~ /on? Delte dlo nem l ig i mu l•ctning lil kapitalen• umiddella Æe 
il'hov: elet p ,1cdukf /u'-· te.l, .. jenkn.i.,ig "" ko/2inade ne, automat-1: ✓.>e.l'l.i. n y o g 
llf1 .1jonal,:. ">c. ·'l.-<.. ,i y ny "'J ('flkni..ng av l.~11n ,l nc. /.o/1. d oke konkul'l./l.an/2R..e.vni• .. n, 
ld~q hu~ 11ittc7~ n d [ayl om linju ~ l ik ii l den i.i.gnell me~ og mc~ 
p...; d ,•n r.ir tt t .t tl c.f,: ,"!j c, nPil ,! ka p.~: ta/4.:,11.i.. ,'>kR . Han ha.11. .i..nn/011..l l onn.-1 -
0y ? ~ i ••loµµ n y lr ggv4 opp til rn mr n helhetlig poli tik k /on 
,1 / u 11. ~okc 1 / J 1iA~d in/lu/2jonc,t oy Au~Lund/2~l.i.yn.inga - med del mJl 
/ c ~ oy~ J ~l y ,t le p.~0 / il l~n til .i..n,l,:~l/1.ien, 

ih, ·•. (1.. nr/11.,· r::( ,<f f'(J" , , n k ulf.,~,,I) /.1.,luuul<1..f,10J.... u n r.; mi . Oq ha/7.. luill i?,~c1 yru1 
c,., lltulc lic1 ,,., o m •;~i -c 1 t,•luf.n11.unl,•/f..• , lf0, ,,·tLl"l' .. 11clc.n .'Jrn ,: d,·n,i ,, t oi/."lcn 
/ <• /l. ck<Jnomi i ' /1 ,1 1-,A._1,r ,: .. " nf'd p ,i d,• P// r n tt,·r1r 1: ,u1 , ,ct.lcnr 1 cq at rn 
~~ir.,· t ✓i , · def u 11 nu-1,1 u11 c11; di ,1 p"n-tl!f,, , · , 111/. ,/.,i ,-,J.. u l -'.Ill/ i.. P.rd ,ii /t,, n(l , 
th I , .,: mo111\. ,, , f -,A,u•/i.r11c ,-,u m ,,._,/..ul f,,, .,/r r,1me 11 m. d e{ ,·,i tchov. 1) ,, (. -'lo m 
.i.. /.../, , · J.~ rnl ,~v. t,,,• ..1 R ~ tL ,· /.. l1Pfle. '? ◄' kA ,· :!c:l, u 11 /oJt. , L)cn. hu11.. ,">vm d.i;i ,•J...t,, 
r.:. ,i l' ti j / y11..A. ,·· ,:, r: c /,t.i.cn e g /....0n.A.u.1t /lt1 ll ·)C"'!" U!n l<f lir t'..cd11-t./lcne ,., om · 
l; :·1r rr:.u f.i..qh.f!. :f. ti t ,, O t ' (',1fl'.VC, l~c.lodr n h:11. l'æ/t.i . . , k.11i.. ilc> ., c q mc> d 
uft 1 1, 11 .10m -1.'nd u .", ll'/..4. , ., eflÅ<' a ,1.f:.e ,·d ... 1lø11nu oy øke llu )j on. al.i. -1 ,,,t i_ng rL t'y 
,.1ui o mL:l..f.. "ii!.>1-l.11 qu - r : c/ ,, ,tf ,1/i..1æ ,1.. c. L• o fd ,H1n:I n ~ d p,1 c; J/t!.n.ll .. ,,"yc.. f.ud11c.lfe 11 • 

/J1ul.J jet. i (cJ..u11c·nc /: c, 7hai..chc "1- 1tcyjl'r.. uiga u.i.. ,'> R/1. ltvo.11. f.lJ.flgl P.ol'!..i:Jl.'l'/. -
1ka.p ('t c .-1. u,: t t-1.:ge I. i l t1 g,1 / 0 1.. .:1 ,1/k.r..e p ,"...o /.-i..lt.,•;.11, P lu.nrne g.11'l. .i 

Å. r .1.. tltcl ut /11~ <~ qji.: ,1.c ltcl-1"i·c. .. 1cn oy utdannin g f.>/1. .ival - og til , _1 (!• f -
A o I l. I I c l k. ,u, /.; om,.,.. t i I ,1 /u, ., I , . I .' U O (, 0 /. .. c . I " n r l J - il ., i. g k '"' ,1 , ( ,: • 

1( 1() {/{) (I uu dr f.c ,,t , ,·lci•cnc ;, k a l I" ,1lu i -1,1u l.,1idic4 - -Hdlett mJ 
€et.u le ,ijc,(, Ll ,·U e !JJO ,c de /o n.,l <·'/ / ncm-1t. i/..Ac / o4di de lwn li.cyynl 
<l • hute • ~kol, '. , mc 11 at den cÆ u nomidke Al'l.i~a lui11gc~ dem til dcllc 
i i..njc .. -~ki./lr.t . . 

Kon "1 ekvcn 4c n ,i,, l~.i.cdman-l-i..nja ha~ uæ~t ei vo ld ~om ~o-1ia 1 oy 
o//cnllig ned~u4lning - 4lo4 a, ie, d•l c~hel og /alligdvm. "Bakdelen" 
med denne l i nju - i lill.egg til do u~idde li ane ul• l aga - en •Jøl;,ayl 
al de l kj øp ek~ a/lige ma4kedcl 4cdu•ene• k4a/ l ig , og dc~mcd han man 
en ny 1tunddan4 , Fol'l.di Æl'l.i4a /ø4~~ til en Aleinha~d inie~n.aAjona l 
kamp /o A d oue4 Le ue - om d u~Æe /ønJt ute - kan ma n pd mange mdte~ 
•i at. del e 4 der:.ne mc,l et.len •0 111 a.~ ~i i.,.øteko'1lmc4 kapitali•lene-1 
urn i.dde li. 1.ur e. lrlic!.• -1... dan,.,,,. ~i..f:uci4jnn. •• , •• 

, , . , , De l e4 ikke d l~k al de lo øk ono mi •ke modellene e k -1i• leÆe4 
~e.i.nt noe /2lc d , pC e,1 mdl e kan vi. /2i.. ai de k~y/2/2e~ h ve l'l.andl'l.e. 

§_ ilu~,__j__ g~ omien. pn e,1 .;_s4 _~ _ n!_{n{f!g _ _T_!':.~~3.,_ _de'l__J!..<2_ li lj_05;__ 
1teali...110,u.:n /. f'..u- ma-O -~ e..ne. -1.: "G'Gt-Lnq Keyne.JJ , _ elle-i e.1:-_,,;pan.tJ<..µg (ud -1 1cl i t!...11. . 

,,_ . R.e-~g;,~--.-;;-;_--,,;_-1--:-;,x.;-:-~au;-°7;<1 i ,-::-i-;;;-endel •k.c.tleøkningen. nen økono
mi e n ui ,1ønge / on a l ang4epene kommeÆ liL&akc gang pd gang : 

[ Nong• · h~dda vi ei vik t ig k u n,1endÆing i 1977/78 undc4 No4dli 
i / oniindr.l~c meJ pni• o~ lønn,1• t.op pen , Li Linje /94 ned•kjæ4inge4 
pJ u//enllige fudJjet.ten og ,1enka ÆeaLL~nningen, All•a i 4elning 
t/'.i.cdr.w.n p , g. a. " lu ,rn gcn • /4a okonom.i.en, Vi ,1c4 all 1.,d heÆ al del 
i kke e4 el ,1 p øn•m~l on lnadi,1jone Ll lcÆgcnlig politikk elLeÆ 
~o4ialdemok~atidk p o lit-i.. kk. De 1telt21t /Jeg ellel'l. okonomie.nA luang.JJlou 
e!l uan/2eti.. , 
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S'V D 4 L4)NN S T Atc ~tpkJ .PA~ 
Om vi tar forslaget om lønnstagerfond som eksempel ser vi klart 

hvor SV går i baret. Det heter i forslaget: 

"SV vil gå inn for å skape lønnstakerfond. :Pondene kan bygges opp 

dels ved at de blir tilført en del av bedriftenes overskudd,dels ved 
at fondene får statsmidler. Lønnstakerfond kan gi de ansatte som 
kollektiv makt over kapital, og dermed over investeringene i nærings
liveto SV tenker seg desentraliserte fonds - minst et fond i hvert 
fyDceo Fondene bør styres av organ der de fagorganiserte er i 
flertall, men også med representasjon fra de foJJcevalgte i fyllet/ 
komm.uneno Lønnstakerfond kan være en praktisk måtede for å få krise

midler tildelt foJJcevalgte organ og lokalbefolkningen, ikke som støtte 

til bedriftseierne, og et utgangspunkt forutvikline av alternative 
arbeidsplasser. 

Lønnstakerfond kan også, der det passer, bli tilført aksjer i 

bedriftene eller anskaffe aksjer, og dermed ha.ne vei for at de ansatte 
får flertall i bedriftens styringsorganer." Og et annet sted: 
"Fondene kan bli et viktig redskap i arbeidet med å etablere 
ny næring og industri med gr unnlag i lokale forutsetninger 0 " 

Om vi ser på innholdet så er dette: 
1) En strategi for "maktovertagelsen". 
2) En strategi for å skape arbeidsplasser. 
3) Et syn på arbeiderklassens kamp. 

I SVs deba ttoppl ege om lønnstagerfondene sier de åpent at 
startee;ien ikke er " s tormen på Vinterpalasnet" ( el. en r u ::si nke r evolus jon) 

men det Rudi Dutscke kallte" den lange marsjen gj ennom institusjonene"o 

J.1,1.n Myrdal har treffende _. sagt til dette at det ikke bare 

er en lang marsj, men at marsjdeltager:ne har en forbløffende evne til 

å bli endel av institusjonene sjølo 
Vår hovedkritikk mot unn.stakerfondene er at det er en gal 

· strategifor sosialismen - og den ligner den jugoslaviske 
modellen med arbeiderstyrte bedrifter. Vårt syn er at dersom man 

skal få bukt med den private eiendomsretten og den enorme krafta i 

markedsøkonomien, s å krever dette at sentral planlegging og dirigering 
hovedparten av industrieno av 

Større . kapitalistiske enheter løser ikke problemene, 
tvert imot samsvarer den med kapitalismens generelle utviklingo 

i 

Og kapitalismens lover endrer seg vel ikke om arbeidsfolk blir tatt 

med som gisler når nødvendige arbeiderfiendtliee tiltak må taes for 
å redde bedriftene? Ta nå Samvirkebevegelsen - idealistiske 
øyer i samfunnet har liten overlevelsesmuligheterg de må innrettesego 
Sågar .AKP-konsernet gar måtte ta konsekvensen av deto 
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Ei annen side ved dette er synet på staten . . For det førs~e fordi 

staten sees på som noe nøytralt~ i verste - fall er dårlige ling resul

tat av dårlige vedtak.Og staten - det offentlige - skal spile en 

positiv rolle i maktovertakelsen.Vi er ikke bare uenige om tatens 

rolle som et undertrykkerredskap for borgerskapet,f.eks. ve at de har 

kontroll over politikerne,politi,grunnlov osv.,men vi er også uenige 

om den rollen staten spiller i økonomien.Det går ikke an å ette et 

vanntett skille mellom det staten gjør og det som skjer id n private 

uc kt ur.Staten er en del av hele det økonomiske systemet.Den spiller 

e n viktig rolle for den private sektor - og styres av de same øko

nomiske lovene.Det er ikke tilfeldig at staten nå er et av J oved

redskapene i omfordelinga og den økte utbyttinga som foregå .Dette 

har jeg ikke plass til å utfype,men her går de mange uenigheter 

mellom oss og SV. 

Når SV slår fast at endel av bedriftenes overskudd skal 

fondene,hva blir ikke mer naturlig ennå forsøke å øke 

i 

overskuddet i bedriftskassao Både borgerne og SV'erne vil i den 

situasjonen at de vil ha felles interesser av å øke produksjonen; 
jo større produksjoBSresultat - jo mer til fondeneo Og hva vill ikke 
bli mer taknemlig enn forslag om å erstatte levende arbeidskraft med 

maskiner - her ligger muligheter for å øke profitten" 

Hele ideologien preges av den gamle sosialdemokratiske "kakl teorien" 

hvor mye er det i potten - hva er det "rimelig" at vi kjemper oro 
Ikke før har arbeiderklassen så smått begynt å vende denne teorien 

rygr:,er før de:il .blir lansert på n:y av det'1revolusjonære,marxisttl ske 
partiet ffV {1 ( ~) •

1 

Klassekamp og lønnskamp må i en slik logikk, bli en trussel· · Det 
må bli viktig å mane til moderasjon og til å satse på fondene I 
eller så kan marsjen til sosialismen bli le~e. 

Statsråd Presthus er opptatt av å "trekke inn kjøpe , aft". 
Eorslaget om innføring av spillet Lotto er blitt ei I 
konkretisering av detteo Han burde også hilse lønnstakerfondene velkommeno 
Her kan man få trekt inn mye kjøpekraft - og over i problembed, iftene 
de ikke vil ejøre noe med fra statens sideo 

Mangt kan sies om lønnstakerfonda, men jeg skal begrense meg til 
en siste sak. Arbeiderklas[rnns kamp blir farlie - det er ei s ,· deo 

I 
Den andre sida er at vi får ettn:ytt skikt folk (arbeidere/byråkrater) 

som skal administrere ordningene - n:ye "fiksere" og nye "ordnebe 11 på 
I 

vegne _av arbeider~assen. Et nytt skikt som ~er_s~g borger,assen, 
kanskJe et nytt skikt av bofgere. Resultatet blir igJen en styrt og 
sløya arbeiderklasse. Hele dette lønnstakerfondsystemet bidrar ikke 
bare til å spre illusjoner om veien til sosialismen - det tils~ører 
i høyste grad maktforholda slik de er i dag! 
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Konklusjon: 

1) Årsaka til kapitalismens krise ligger i motsigelsene i 

den kapitalistiske · produksjqnsmåt'en. 

2) Den kapitalistiske produksjonen styres av lover som ikke 

er subjektivt b~stemt,men er et re~ultat av de eksisterende 

produksjonsforhold - motsigelsen mellom det samfunnsmessige 

og private i produksjonen. 

3) Krisa kan ikke løses med politiske virkelmidler. Deler av 

kapitalen må slås ut eller kjøpes opp. Totalkapitalen må 

"devalueres" før den kan begynne på en ny oppgang. 

P.g.a. blant annet enorm kredittgiving er det grunn til å 

regne med at kapitalismen er på vei ned i en stor bølge,sjøl 

om vi kan få kortere og mindre oppganger innimellom (se 

Torstein Dahle). 

4) Vi kan ikke reformere oss ut av krisa. De resultatene ar 

beiderklassen har oppnådd er forgjengelige og er stadig 

utsatt for angrep. Utviklinga i Norge de siste årene 

viser dette klart. 

Sosialismen er løsninga. 

Det som er målet for sosialismen er å avskaffe de 

private produsentene og produsere etter plan. Det betyr at man 

opphever de lovene som preger det kapitalistiske samfunnet. 

Produsentene trenger ikke å følge sine individuelle mål -

kapitalakkumulasjon - men kan produsere ut fra den bevisste 

målsettinga å tilfredsstille folkets og samfunnets behov. 

fil. KAMPEN JJ\Dt KFzlSA, 
Jeg har nå brukt mye plass på å slå fast lovmessigheta 

og tvangslovene i kapitalismen, Et naturlig spørsmål blir 

da: Finns d e t ikke noe rom for kamp,for framgang,for å hindre 

forverringer? Både ja og nei. Jeg oppfatter det på følgende 

måte: Kapitalismen gir begrensninger - rammene - for hvor 

langt arbeiderklassen kan nå.Men innafor disse rammene finns 

det store nivåforskjeller. En moderat og rolig arbeiderklasse 

vil bli fritt vilt for borgerskapet.En kampvillig og sterk 

arbeiderklasse kan oppn& mye innafor rammene. 

Kampen mot utbyttinga er viktig. 

Lønnskamp er kamp mot utbyttinga - eller om "fordelinga",det 

samme er kampen for 
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større kommunebudsjetter,kampen mot arbeidsløsheta og 

krunpen mot to kbetalte dager i forbindelse med sjukdomo () , !. i..~ 

Folks umiddelbare behov tvinger fram en kamp om kroner og øre, 

og en kamp for å beholde jobbeno Folk må ha penger for å bet e 

husleia,og for å ha unger i barnehager o.soVo 

Om ikke denne kampen blir ført vil arbeidsfolk snart ende 

som slaver 

ueres behovo 

fritt organisert av kapitalistklassen og etter 

Slik_ kamp kan også gi svært verdifulle erfaringer til 

arbeiderklassen sjøl - både mohoto klassens organisering, 

forståelse av urettferdigheta og et grunnlag for å fvrstå 

kapitalismens vesen - den "skjulte" utbyttinga - bedre" 

Ali~å helt nødvendig kamp. 

"Positive faktorer". 

Det å reise arbeiderklassen til kamp,er bl.a. et 

spørsmål om å utnytte de positive faktorene som finns.Og 

det finns mange av dem i Norge. 

- Alle kapitalistene er ikke like mye ramma av krisa. 

Se f.eks. på Fred Olsen og Berge sen. 

- Norge er et rikt land. Vi har en enorm statsøkonomi og 

statsbudsjettet går med overskudd. 

- Norge har ca. 50 000 000 000 kroner i valutareserver. 

- Det er "skeivfordeling" - og m;ye kan hentes i hardere 

beskatning av kapitalistklassen - i Nordsjøen osv. 

- Innafor borgerskapet er det ootsigelser på politikken. 

Noen hevder at Regjeringa fører en politikk som skaper 

arbeidsløshet ,og noen ønsker mer ekspansive budsjetter. 

Dette er faktorer vi må vite å utnytte. 
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For en skjerpa klassek~mp. 

Betingelsen for å unngå de ~erste ingrepene er at 

arbeiderklassen viser kraft og kampvilje. , Derfor er det 

vår linje at vi ønsker en skjerpa klassekamp - og at klassen 

utvikler mer fandenivoldskhet og sjølt~llit. Dette er opp i 

mot "ansvarligheta" og den "moderate linje" som propaganderes 

både fra borgerskapet og sosialdemokrati~t. 

En todelt og vanskelig oppgave. 

Vi står altså i en situasjon der vi må legge stor og av

gjørende vekt på å propagandere betjdninga av kamp - og vise 

mulighetene for å nå fram. I dagens situasjon må dette vrare 

helt topprioritert. 

Samtidig må vi,for å unngå at sosialdemokratiet og andre 

reformister trekker bevegelsen i arbeiderklassen inn i foldene, 

også propagandere begrensningene. På grunn av "massenes spontani

tet" er det fristende å havne inn på ei linje der kapitalis □ens 

begrensninger ikke påpeikes og at vi toner ned propagandaen for 

sosialismen. 

Vi må derfor jobbe mye med hvordan vi ' skal få til den 

antikapitalistiske og sosialistiske propagandaen. Det som 

er vår styrke er jo at vi faktisk har stått og står for ei kamp

linje. Det vil også være en styrke når vi forsøker å trekke 

perspektivet ut over "den daglige kampen". 

Sånnt sett tror jeg at vårt manifestforslag trår i noenlunde 

riktig retning - den har begge elementer på en ganske fornuftig 

måte.Og i forhold til tidligere representerer forslaget ei 

klarere linje enn tidligere. 

Konklusjonen min er altså at vi nå - mer enn noen gang trenger 

en helstøpt revolusjonær arbeiderpolitikk, som går lengere ennå 

stille krav om ei krmne her og ei krone der, og· .tiller 

spørsmålstegn ved hele det kapitalistiske systemet,avslører det, 

driter det ut - og ikke lttvikler noen illusjoner. Samtidig må vi 

stille oss i spissen for arbeiderklassens kamp og forsøke å 

utvikle en politikk som tjener arbeidsfolks intersser i dag, 

uten å havne i reform.ismens bakevje. Det har vi sjansen til nå. 
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DET NYE INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE 

Av Tor Knudsen 

INNLEDNING 

j 

RVs landstyremøte i februar/83 vedtok å gå mot forslaget om å inn L 
føre et nytt inntektsystem for kommunesektoren (NOU:15/82). Bl.a. 
mente landstyret at det foreslåtte inntektsystemet vil være som 
hånd i hanske for et borgerskap med stadig nye framlegg for ned
skjæringer i offentlig sektor. Argumenetene borgerskapet kjører om 
økt lokalt demokrati mener landstyret i korthet innebærer større 
rett til å bestemme over stadig færre ressurser - og organisert på 
en sånn måte at statens rolle blir tildekka. Et annet argument for 
det ny e inntektsystem e t ha r vært det såkalte "an s varsf ordelings
prinsippet", dvs. a t det organ som iverksetter e t tiltak også skal 
ha det økonomiske ansvaret. Som jeg skal vise seinere i denne ar
tikkelen vil dette bl.a. føre til svære geografiske forskjeller, 
at det i enda større grad enn i dag vil være variasjon i tilbud 
som kultur, daghjem, fritidsklubber, hjemmehjelp osv. 

Denne artikkelen er i store trekk den innledninga jeg holdt på 
landstyremøtet. 

EN MENGDE UTREDNINGER. 
Da fanden ville at inten skulle skje, satte han ned en kommite. 
Ordtaket holder ikke mål. Riktignok vrimler det av eksempler på 
kommiteer som ikke får gjort noe særlig, som bremser osv. Men like 
forbanna er det sant at diverse kommiteer produsrer argumenter 
som borgerskapet trenger. Både NOU:9 og NOU:15 er gode eksempler 
på akkurat det. 

I 1971 ble "Hovedkommiteen for reformer i lokalforvaltningen" 
oppnevnt. Tilsammen har denne komiteen produsert rundt 15 ulike 
utredninger på disse 12 åra, bl.a. utredninga som førte til ramme
finansieringsordninga for fylkets helsestell, forslag om nytt 
inntektsystem for fylkeskommunen, og nå: forslag om nytt inntekts
s ys tem for kommu~ene. 

Denne artikkelen vil i all hovedsak konsentrers om NOU:9/82: 
"tommunaløkonomisk styring" (Fostervollkommiteen) og NOU:15/82: 
nNytt inntektsystem for kommunene". 

BESTILLINGSVERK. 
Ved hver oppnevning av komiteer foreligger det en kong e lig reso
lusjon. I resolusjonen for Fostervollkomiteen st å r d e t bl.a. 
"Raske omskiftingar i landets økonomi har gjennom dei sist e å ra 
"gjort det nødvendig å gjennomføre tiltak for å dempe veksten i 
"kommunesektoren .................. . 
"Dei innstramningstiltaka som vart sett i verk i løpet av 1978 
"fekk berre delvis verknad på det kommunale aktivitetsnivået same 
"året ............................. . 
"Likviditeten har vare trang i mange kommunar det meste av året (-80)" 

Fostervollkomieens mandat var ikke å finne fram til k ommunenes 
reelle behov - og deretter foreslå de nødvendige bevilgningene 
skulle gis. Derimot skulle komiteen bl.a. finne ut hv orfor så 
mange kommuner fikk økonomiske problemer, og "gje kommunane og 
fylkeskommunane betre høve til og føresetnader for å styre sin 
økonomi". (NOU:9 s.7-8) 

Fostervollkomiteen foreslår bl.a. åla kommunene sjøl få s t ørre 
ansvar for egen økonomi, ved bl.a. åta bort det meste av statli~e 
sektortilskudd, de foreslår å innføre nye avgift e r/egenandeler pa 
offentlige tjenester, og øke dem dersom de allerede finnes. 
Forutsetninga i føl~e komiteen må være at avgiftene/egenandelene 
er så store at de far reell betydning for brukerens valg. 
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NOU:15/82 foreslår på sin side et inntektsyst~m helt i trå med 
både statsmakta og Fostervollkomiteen intensjoner. Så sjøl om 
de to komiteene har hatt ~1likt mandat og forksjellig manns ap, 
så må de sees på som siamesiske tvillinger. Og statsmakta ar 
fått svar som bestilt - nye argumenter når offentlig sekta skal 
raseres. 

ØKONOMISK KRISE. 

Krisa skjerper jakta på maksimal profitt, dvs. kapitalover øringer 
dit fortjenesten er størst. Hverken helsestell eller friti sklubber 
gir synlig kortsikti~ gevinst for borgerskapet. At borgers apet 
setter inn støt fora trekke kapital ut fra offentlig sektor, er 
helt i tråd med kapitalismens økonomiske lover. 

Fram til 1918 økte stort sett overføringene til offentlig sektor, 
~en da regjeringa Nordli samme år la fram tillegg til lang ids
budsjettat, ble det DNAs offisielle poltikk å senke arbei sfolks 
kjøpekraft, og å ~tramme inn på økonomien i kommunesektore . 
Et annet nærliggende eksempel er utviklinga i boligfinansiering. 
Den eksplosjonen i boutgifter vi har sett de siste åra, sk ldes 
i all hovedsak direkte statlige tiltak som redusert avdragstid, 
høyere rente og redusert arealtilskott. 

Da lov om sykehus ble vedtatt i 1969 ble det innført en statlig 
refusjon på 75% av godkjente driftsutgifter. Meninga var å øke · 
denne til 80% i 1973 og videre til 85% i 1975. Om dette st

0

r bl.a. 
følgende i NOU:22/1977:Finansiering av helseinstitusjoner: 
"Et av hovedmotivene for den nye finansieringsordningen (75-80-85% 
"min mrk.) var å muliggjøre og stimulere til nødvendig moderni-

"sering og til utbygging av institusjonene på bred og diffe ensiert 
"basis. I så måte har ordningen virket etter sin hensikt, idet 
"den utvilsomt har vært en viktig faktor bak den sterke utb ggingen 
"av helseinstitusjoner de siste 5-6 årene, kvantitativt og vali-

11tativt.11 

Men det koster å være kar, og når folks reelle behov i stor grad 
legges til grunn for investeringer og drift går det over alle 
støvleskaft. Samme utredninga fortsetter videre: 
" ... Men den uventet store belastning på folketrygden førte i 1972 
"til endringer i de nevnte lover, med fastfrysing av refusjons-
11satsen på 75% inntil videre ............... . 
"De sentrale myndigheter kom ellers etter hvert til at så lav 
"egenandel som 25% dekning av utgiftene på det lokale pl n ..... 
11 ••••• ikke ooppmuntrer til ressurssparing og behandlinga pasi
enter på laveste effektive omsorgsnivå". 

Seinere ble refusjonsatsen satt ned til 50%, for så å bli avsløst 
av systemet med rammefinansiering til helsesektoren, noe som 
ytterligere har muliggjort nye innstramninger og nedskjæringer. 

På samme måten kan vi finne en lang rekke eksempler på re sert 
statlig støtte til kommunale og fylkeskommunale tiltak. Dette har 
både ført til dårligere tilbud for folk flest, og til kriseramma 
kommuneøkonomi. Men til tross for disse innstramningene g

0

r det 
hele altfor seint. Det brukes fremdeles alt for mye pengen, og 
bl.a. organiseringa av overføringene mellom staten og kom 
sektoren gjør det vanskelig å stramme inn så det virkelig 

KOMMUNESEKTOREN - VIKTIG DEL AV STATSAPPARATET. 
Det er kommunesektoren som står for det meste av offentli 
tjenester, som barnehager, skoler, sjukehus, sjukeheimer, 
hjelp, brannvern, feiervesen osv. Det meste av dette er r gulert 
i lovverket, mens noe (som kultur/fritidsklubber I/hjelp · heiemen) 
ikke er det. Kommuene finansierer disse tiltaka dels ved J kåtte
inntekter og dels ved øremerka tilskott til de enkel te fo 1måla. 
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ORGANISERINGA AV KOMMUNEØKONOMIEN 

Etter det måværende systemet har kommunene 5 ulike typer inn
tekter: skatt, skatteutjamning, statlige driftstilskott, statlige 
investeringstilskott, salg- og leieinntekter. 

A. Skatt. 
Både skatteprosenten og fradragsreglene fastsettes av staten. 
Når staten f.eks. endrer reglene for skattefri banksparing, kan 
dette få svære konsekvenser for kommuneøkonoien. Ansla~ viser at 
koomunesektroen tapte 400 millioner kroner på dette i 1982. 

Kommuneskatten utgjorde i 1975 omlag 75% av kommunene sine samla 
inntekter, i 1981 var dette redusert til 61%. 

Regjeringa sitt økonomiske opplegg for 1983 går ut på at verdien 
av skatteinntektene skal skrumpe raskere enn reallønna. Dette 
blir bl.a. ordna ved endringer i fradragsreglene. 

B. Skatteutjamningsfondet. 
Tilskottene her blir fordelt av kommunal- og arbeidsdepartmentet 
på grunnlag av stortingsvedtak i juni hvert år. Størrelsen på til
skottene varierer sterkt fra kommune til kommune, så sjøl om 
tilskottene samla ikke utgjør mer enn 5,6% av kommunene sine inn
tekter, er de svært viktige for en del kommuner. 

C. Statlige driftstilskott. 1 
Det finnes i dag omlag 30 ulike driftstil~kott fra staten til 
kommunene. Tilsammen beløper disse seg til godt og vel 5 milliarder 
kroner, moe som utgjør omlag 23% av kommuene sine samle inntekter. 

Det uten sammenligning største og viktigste tilskottet er til 
skolen, dette utgjør omlag 2/3 av alle statlige driftstilskott. 
Etter dette kommer hjelpeordninger i hjemmene s om rundt regna tar 
10% av de samla tilskottene. Den tredje største gruppa er drifst
tilskott til barnehager og fritidsheimer som er nesten like store 
som hjelpeordninger i heimene. De andre tilskotta er stort sett 
små greier, men som sikkert kan være helt nødvendige for konkrete 
tiltak rundt om i mange kommuner, f.eks. tilskott til oppsøkende 
virksomheter (uteseksjoner). 

D. Investeringstilskott fra staten. 
Her er det 10 ulike tilskottsordniMger. Viktigst er tilskott til 
avfallsanlegg. Ellers litt til skole (20mill.), litt til sivil
forsvar (21mill.), kaianlegg (2mill.) og havnetjenester (8,2mill.). 

I 1981 ble det gitt 345 i statlige investeringstilskott til kom
munene, noe som er en liten del av de kommunale investeringene. 
NB! Så godt som alle investeringer i helsesektoren går over fylkes
budsjetta - og faller utafor dette. 

E. Salgs- og leieinntekter. 
Dette er den inntektsposten kommunene rår over sjøl. I 1981 ut
gjorde dette 2,2, milliarder eller 6,5% av de samla kommunale 
inntektene. Det har vært en del statlige restriksjoner på hvor 
mye ulike gebyr og avgifter kan økes, diss~ restriksjonene er nå 
i all hovedsak opphevd. Til tross for dette kan umulig denne posten 
bli den store inntektskilda for kommunene. 
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SEKTORPOSTENE - ET PROBLEM FOR STATSMAKTA. 

Innafor et område som sosialsekoren er det en rekke ulike ilskotts
ordninger, som f.eks. tilskott til hjelpetiltak for vanske ig
stilte gravide og mødre, til oppsøkende virksomhet, til sosial 
omsorg, til redukksjon av boutgifter, til hjelpeordninger 
hjemmene m.v. 

Tilskottene er ulikt organisert, fra faste prosentvise til 
so m til husmorvikarer og til oppstartingstilskott til opps 
virksomheter. Felles er at disse tilskotta bare utbetales 
kommunen faktisk driver den type virksomhet tilskotta er b 
til å dekke. Dette har ført til at kommunene har satt i ga 
del brukbare og nødvendige tiltak, og de statlige sektorti 
har vært gode argument som faggrupper/interessegrupper har 
på i kampen for n ye tiltak. 

Men i ei tid med ønske om tilstramming av kommuneøkonomien 
disse nødvendige og bra tiltaka så altfor dyre for borgers 
og de ulike tilskottsordningene vanskeliggjør nedskjæringe 
søkelyset først og fremst settes på disse overføringene er 
helt naturlig. 

kott 
kende 
ersom 
regna 
gen 
skotta 
kjørt 

blir 
apet, 
e. At 
derfor 

Opp gjennom åra er det produsert ulike forslag for å løse dette. 
Ett har vært å sektorisere tilskottsordningene, slik at sosial
sektoren fikk ett, skolesektoren ett osv. Det var denne ordninga 
som fikk gjennomslag i og med innføringa av rammetilskott til 
fylkets helsetjeneste. Konkret for kommunene vil ei slik ordning 
føre til at sosialsektoren får en pott statlige midler sa kan 
brukes ut fra kommunens egne prioriteringer, og altså ikke 
øre merka tilskott til hjemmehjelp, utekontakter, bostøtte 
s om idag. Det sam me for s kolen som da ikke lenger vil få re
·merka tilskott til spesialundervisning, undervisning av femmed
språklige osv. Jeg har stort sett de samme innvendingene at 
dette forslaget som til det som lanseres i NOU:15, og som jeg 
kommer tilbake til seinere. 

For dette forslaget er nå erstatta med den nevnte NOU:15, 
der gjennomføringa kan skje sektorvis først - for så ette 
å samle alle tilskottene i en stor sekk. 

HVA INNEBÆRER FORSLAGET OM NYTT INNTEKTSYSTEM FOR KOMMUNE E? 

1. Det nåværende skattesystemet skal opprettholdes, dvs. t 
kommunene også i framtida vil hente størstedelen av innte~ta 
herfra. Her regnes både inntekts- og formueskatt. I 
2. Det nåværende skatteutjamningsfondet og de nåværende s ,ats
tilskotta skal . samles i ; et nytt skatteutjamningsfond - sa~ i 
følge forslaget skal ta utgangspunkt i samme overføringsnivå, 
d11s. at framlegget ikke skal føre til samla mindre sum ti 
k1i1111111.m1 : ri e rJ nr1 nc°J. 

Størrelsen på de totale overføringene fra stat til kommun 
ska l hvert år vedtas av stortinget. Reglene for fordeling j mellom 
kommunene skal i overveie nde grad skje ut fra faste kriterier 
(folketall, aldersfordeling, skatteinntekt pr.innbygger, 1 indre 
kommuner). En mindre del skal fordeles etter skjønn, av k mmunal
departementet etter tilråding fra fylkesmannen. 

3. Kommunene "kan regne med" at staten fortsatt vil bidra med 
fiansiering av visse investeringer. 

4. Kommunenes egne inntekter vil bli som nå. 
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NOEN KONKRETE EKSEMPLER. 

- idag gis det spesielt statstilskott til alternativ undervisning 
for elever som er fritatt for kristendomsopplæring. 
foreslås tatt inn i det nye inntektsystemet 

- tilskottet som idag gis til spesialundervisning foreslås også 
tatt inn i det nye inntektsystemet. 

NDU:15 inneholder en rekke framlegg som berører skolesektoren. 
Lærerorganisasjonene har sendt ut en motmelding både til NOU:15 
og NOU 27 "Kirke- og undervisningsdepartementet, funksjonsfor
deling og administrasjonsordninger". Denne motmeldinga kom etter 
at landstyremøtet behandla NOU:15. Motmeldinga kan bestilles av 
lærerorganisasjonene (Norsk Lærerlag, Norsk Lektorlag, Norsk Fag
lærerlag, Skolenes Landsforbund, Norges Handelslærerlag, Norsk 
Spesiallærerlag, Maritim Lærerforening) 

- statstilskott til skoleskyss avvikles 
- statstilskott til kommunale musikkskoler avvikles 
- statstilskott til hjelpeordninger for hjemmene avvikles 
- statstilskott til vanskeligstilte gra~ide og mødre avvikles 
- statstilskott til reduksjon av boutgifter avvikles 
- statstilskott til barnehager og fritidshjem avvikles. 

Det vil føre for langt åta alle de statstilskottene som skal 
avvvikles i samband med innføring av nytt inntektsystem. Fqr 
den som har eller bestiller seg NOU:15 finnes denne gjennomgangen 
på side 67-110. 

I noen ganske få tilfeller anbefaler komiteen at statstilskott 
opprettholdes, eventuelt "inntil videre''• Dette gjelder bl.a. 
- driftstilskott til særlige tiltak for innvandrere og til 

samisk tolketjeneste 
- statstilskott til oppsøkende virksomheter 
- statstilskott til krisesenetra 

Det har vært en rekke dissenser i komiteen, ikke minst har 
Per Eggum Mauseth (horott~ø p0fq) ført mange i pennen. Dette er 
ikke dissenser som rokker ved framlegget av nytt inntektsystem 
som sådant, men som gjelder ønsker om bedre og mer langvarige 
overgangsordninger for en del statstilskudd. Når det gjelder 
PEM sin rolle i utvalget forøvrig kommer jeg til det seinere. 

NOEN ARGUMENTER FOR INNFØRINGA AV DET NYE INNTEKTSYSTEMET: 

1. Statlig styring er unødvendig 
Et argument som går igjen til det kjedsommelige i NOU:15, er 
at statstilskotta ikke er nødvendig for å sikre statlig styring. 
F.eks. brukes dette når statstilskottet til spesialundervisning 
foreslås tatt inn i det nye inntektssystemet. Komiteflertallet 
sier bl.a. følgende ''Grunnskoleloven og tilhørende forskrifter -
sikrer funskjsonshemmede barn og ungdom like muligheter for en 
fullverdig spesialundervisning og gir staten tilstrekkelig 
styringsrett." (NOU15:82, s.80) 

I innstillingens sammendrag står følgende om statlig styring: 
"Komiteen erkjenner at det trenges sentral styring når det ut fra 
nasjonale målsettinger er nødvendig å få alle kommuner til å 
gjennomføre bestemte oppgaver". (side 8.) I de sakene komiteen 
foreslår å kutte ut statstilskottet argumenteres det med at 
denne styringa ikke er nødvendig, 
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2. ØKT LOKALT DEMOKRATI 

Komiteen understreker at prisnippet om kommunalt sjølstyre inne
bærer at kommene sjøl skal avgjøre hvordan de vil løse sine opp
gaver, og at staten i større grad enn i dag må akseptere at 
kommunene gjennomfører pålagte oppgaver på ulik måte. Pålegg om 
lik gjennomføreing må ikke gis uten at nasjonale hensyn gjør det 
tvingende nødvendig. 

Forslaget om nytt inntektsystem vil etter komiteens mening gi 
kommunene større muligheter til å løse oppgavene ut fra lokale 
forhold og ønsker. Videre vil det gi kommunene mer reelt demo
karti fordi kommunestyret får større makt til å disponere penge
sekken. Lengst i denne argumentasjonen går vel Per Eggum Mauseth 
når han i en dissens sier følgende: "Overføringsordningene er for 
mye knyttet til bestemte tilskottsordninger. Dette svekker den 
kommunnale og fylkeskommunale handlefrihet, og fører tile 
apolitisk situasjon lokalt der de politiske motsetningene e
duseres til konflikter mellom lokalsamfunn og staten om flere 
penger i stedet for en seriøs prioritering av ressurser." (s.57) 

3. GIR RIMELIGERE LØSNING 

Et problem for staten er at kommunene ikke alltid velger den 
rimeligste løsninga. Når staten f.eks. yter 75% av midlene, er 
kommunene mer slepphendte med utgiftsida enn om de betalte alt 
sjøl. Dette er et argument som har gått i gjen i diverse ut
redninger, f.eks. om finansieringa av fylkets helsetjeneste, 
der komiteen slår fast at det ikke alltid velges laveste, 
effektive omsorgsnivå. Noe fylkene ble pent nødt til da penge
sekken skrumpa og retten til å bestemme sjøl økte. 

4. FORENKLINGER 

Komieen mener at det nye systemet vil være langt enklere å hånd
tere enn det nåværende. Dette gjelder både for statsmakta og 
for kommunene sjøl. På grunn av de mange ulike overførings
ordning~ne smuldrer statens sentrale grep om kommuneøkonomien 
bort, de enkelte fagdepertamentene stimulerer til kommunale 
tiltak langt utafor finansdepartementets kontroll. Det foreslåtte 
nye inntektsystemet vil gjøre det økonomiske forholdet mellom 
stat og kommune langt mer oversiktlig og lettere å kontrol ere. 
Kommunene vil også få det enklere, de vil i større grad enn i 
dag vite hva det er å rutte med. 

5. DET FINANSIELLE ANSVARSPRINSIPP. 

"I hovedtrekk går dette ut på at det organ som har ansvarer for 
å gjennomføre en oppgave, også skal ha det fulle ansvar for 
fin a nsieringen.''(side 53) Dette er forsåvidt et argument som 
dekkes av flere før nevnte, både økt lokal-demokrati, for
enklinger og rimeligere løsninger. Men det er viktig åmer e 
seg selve begrepet, det er blitt et salgs sesamord i lanseringa 
av nye reformer i lokalforvaltninga. 
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NOEN ARGUMENTER MOT INNFØRINGA AV DET NYE INNTEKTSYSTEMET 

1. Statlig s tyring er nødvendig på en rekke områder. 

Jeg vil i likhet med komiteen gå i mot en s tatlig detaljstyring 
overfor kommunene, der kommunene ikke har annet å gjøre ennå 
s ette statlige planer ut i livet. Men i motsetning til komiteen 
mener jeg statlig s tyring er helt nødvendig for å få gjennomført 
nødvendige tiltak lokalt. 

Et eksempel på dette er barnehageutb ygginga. Etter min mening 
skal staten pålegge kommunene utbyggingsplikt - og statlig 
finansiering, dvs. øremerka tilskott til dette. Hverken unger 
eller foreldre skal være avhengige av lokale poltiske forhold i 
et så viktig spørsmål som barnehageplass! 

Et anna eksempel er kommunale musikkskoler, ikke den store 
saken i og for seg, men i trange økonomiske tider er det denne 
typen tiltak som blir radert ut. Øremerka tilskott ville sikre 
et bra og nødvenig lokalt tiltak som musikkskolene er. 

Dersom den statlige styringa reduseres i pakt med komiteinnstil
linga, blir geografri og bosted i enda større grad avgjørende 
for om folk får daghjemsplass, hjelp i hjemmet, bostøtte, 
fritidsklubb etc. 

Komieens argument om at s tatens st yringsrett er sikra gjennom 
lovverket holder ikke. Et godt eksempel på det er undervisninga 
av funskjonshemma unger. Sjøl om skoleloven og diverse forskrifter 
formelt gir staten styringsrett, veit vi at funskjonshemma ikke 
akkurat er de hø yest prioriterte gruppene. Og i trange økonomiske 
tider, med stadig statlig innstramming av kommuneøkonomien, er 
det nettopp de svakeste gruppene som faller ut. Derfor trengs 
statlig styring på en rekke områder,enda mer i dag enn for 10 år 
siden. 

Poenget er ikke først og fremst at staten ønsker mindde st yring, 
men de ønsker mindre utgifter. Ved å øke det lok a le s j ølst yret, 
kan de både skjære ned på bevilgningene og overlate bikkje
slagsmåI'ettil kommunestyrer og fylkesting. 

Vårt krav må være at fol k s rett til viktige fellesgoder skal 
være uavhengig av geografi og lokale moralbegreper. Det vil igjen 
si statlige pålegg og finansiering. 

2. Økt lokalt demokrati. 

I følge Per Eggum Mauseth fører tilskottsordningene til apolitiske 
forhold i kommunestyrer og fylkesting. Det nye inntektsystemet 
vil derimot føre til mer serøse debatter og prioriteringer. 
Nå understreker PEM at kommunesektoren må tilføres tilstrekkelige 
ressurser. I det minste et fromt ønske. Vi kan imidlertid ikke 
løsrive forslaget om nytt inntekts ystem fra den økonomiske og 
poltiske virkeligheten. At borgerskapet skal være interessert 
i å opprettholde dagens nivå i offentlig sektor er det ikke snakk 
omm. Tvert om pe ker alt i retning av ytterligere rasering. A 
kutte ut statlige sektoroverføringer og bidra til ''seriøse 
prioriteringer" lokalt,gir s tørre formell rett til å s tyre 
statlig nedskjæring. Folk s behov dekkes ikke gjennom at debattene 
i kommunestyret blir mere seriøse, men ved at det bevilges penger 
til daghjem, hjemmehjelp, fritidsklubber osv. Og da er det mindre 
viktig hvor pengene kommer fra. 
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Spørsmålet vi må stille er hva slags forhold kommune og st t 
står i forhold til hverandre. Er dette to uavhengige størrb lser 
som i hovedsak slåss om bevilgninger og makt? Nei, såvisst ikke. 
Kommunene er statsapparatets forlenga arm, statens lokale epre
sentant. Staten har overlatt løsninga av en rekke fellesgo er 
til kommunestyrene (og fylkestinga). Borgerskapets problem er at 
kontrollen med lokalforvaltninga er for dårlig., og at det e 
vanskeliggjør nedskjæringene. På denne måten ser vi at det til 
tider oppstår mot s igelser mellom kommune og stat. Men hove~sida 
er enhet, ganske enkelt fordi de begge er deler av borgers apets 
statsmakt, med oppgave å styre kapital dit borgerskapet kar hente 
ut den største profitten. Det økte lokaldemokratiet det snakkes 
så varmt om vi gjøre det lettere for borgerskapet å løse a kurat 
denne oppgava. 

3. GODE LØSNINGER FRAMFOR BILLIGE. 
Jeg har ikke grunnlag for å vurdere om kommunesektoren vel er 
for dyre løsninger. Når det snakkes om å velge riktig omso gs
nivå, så er jeg enig så langt at det er tull å legge beinb t udds
pasienter på intesivavdeling. Det er også riktig at mange 
syke huspasienter med fordel kan fl yt tes til sykehjem. Men ette 
betyr en sterk økning av sykehjemsplasser - og det er det "kke 
penger til. 

Hvis vi ser på helsevesenet er det sånn i dag at mange pas·enter 
venter i måneds- og årevis på å få utført enkle, men helt ød
vednige operasjoner. Særlig gjelder dette hofteskader, ryg -
s kader osv. Det finnes så godt som ingen beredskap i Norge for 
brannskader. Det er faktisk en skrikende mangel på en rekk helt 
nødvendige tiltak innafor helse og sosial. 

Når det da legges hovedvekt på at det velges for dyre løsn·nger, 
ser jeg på det som et bevisst forsøk på å lure seg unna ansvaret, 
og legge skylda på lokal udugelighet. Den finnes helt sikk 1 rt, 
men er ikke hovedsida. 

Vi må til enhver tid gå inn for de ordningene som på best ulig 
måte sikrer befolkningas rettmessige krav. Det nye inntekt -
systemet plasserer ansvar og skyld lokalt, og lar staten f fri. 

4. MULIGHETER FOR POLTISK KAMP. 

Alt tyder på at vi i tida som kommer må slåss for å behold de 
fellesgodene vi i dag har, mot stadig hardere angrep på da hjem, 
fritidsklubber, husmorvikarer osv. I den kampen som har vært 
ført til nå, har de statlige tilskottordningene vært bra å ha. 
Mange brukbare tiltak er satt i gang fordi staten hadde ør merka 
midler til akkurat dette tiltaket, og kommjnesyrets muligh ter 
til å sette uteseksjon opp mot eldreomsorg har dermed vært ! 
svek ka. Det nye inntektsystemet vil helt sikkert føre til at 
de svake gruppene i større grad settes opp mot hverandre. bette 
vil gjøre den politiske kampen vanskeligere, helt i tråd m1 d 
borgerskapets intensjoner. 
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NOEN PRESISERINGER. 

Det er mye lettere å holde ei muntlig innledning, ennå skrive 
en artikkel om samme emne. Bl.a. fordi mulgiheten for opp
klaringer i debatten forsvinner. Jeg skal derfor forsøke helt 
til slutt forsøke å presisere noen saker jeg mener er uklare. 

Kommune/fylkeskommune/kommunesektor. , 
Kommune (eller primærkommune) brukes på Bergen, Oslo, Hamar osv. 
Kommunesektor omfatter både kommuner og fylkeskommuner. 

NOU15 tar opp kommunene sitt inntektsystem. Det er tidligere 
levert en innstilling om fylkeskommunens inntektsystem. I prin
sippet foreslås de samme reglene som for kommunene, men fordi 
NOU er kommet sist, inneholder denne en del forslag som sikrer 
likhet i det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner. 
Når det gjelder finansieringa av skattefordelingsfondet foreslår 
NOU15 ei annen ordning både for kommuner og fylkeskommuner. 
Utredningen om inntektsystemet for fylkeskommunen er nr.44/79. 

Som jeg har presisert i artikkelen, så foreligger det ulike for
slag til hvordan kommunenes inntektsystem skal se ut, bl.a. at 
de statlige overføringene kan skje sektorvis. Sjøl om NOU:15 
avviser dette forslaget, legges det opp til muligheter for å be
gynne på denne måten som et ledd i gjennomføringa av det nye 
inntektsystemet. Dette vil i så fall bety at sosialetaten får 
ett tilskott, og altså ingen særtilskott til spesielle tiltak. 

Per Eggum Mauseth er SV-representant i Oslo bystyre, og han 
har satt i hovedkomiteen siden starten i 1971. I NOU:15 har 
han levert en rekke dissenser, bl.a. med helt riktige ~åke~i~ger 
påpeknininger om at de formelle reglene i lovverket ikke sikrer 
f.eks. lik rett til utdanning. Videre peker han på de samla 
ressursene til kommesektoren må økes slik at oppgavene kan 
løses på en forsvarlig måte. Til tross for disse, og andre ut
merka dissenser, sevlger han i prinsippet hele det nye inn
tektsystemet, fullstendig overbevi$t om hvor bra det lokale 
demokratiet kan bli. Det var nøyaktig de samme argumentene SV 
og Venstre brukte dra rammefinansieringsordninga for helse
vesenet blei gjennomført. 
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Hvordan skal vi utvikle en konkret og ~ags
aktuell arbeiderpolitikk, som er revolusJonær 
o<r ikke forfaller til reformisme? Dette er et , 
n:kkelproblem for oss i dag. Ikke minst ford_i 
et stort antall medlemmer av AKP(m-1) ogsa 
er faglige tillitsmenn og -kvi~ner, som daglig 
blir konfrontert med nedleggmgstrusler, per
misjonsvarsler og andre utslag av den øk~no
miske krisa. 
J eg mcn <' r at r eformismen 
lkk,) :<t mye ligger i de enkel
te pa rolene som i den sam
nwnhengen de står, måten 
de oppnås på, argumentene 
for kra va os, ·. Sjølsag t vil vi 
finne re formistiske paroler, 
m en de t e r ikke det som er 
hu v,:dproblemet. Et krav om 
10 prnsent lønnsøkning ka n 
v ;l'I"C et nød ve ndig og riktig 
!edel i en r1· volusjonæ r arbei 
d,, rpol iti k. Men f.eks . i 
Frankrik1, i J!Hi8 brukte rev i
sjont°Htpartid nettopp et slikt 
lønns I< ra v for å a vspore ar
be iderklassen fra den politis 
ke kampen og redusere de n 
til en rein økonomisk kamp. 

For å komme noen vei i ut
viklin ga av en revolusjonær 
arbeicierpolitikk, som står i 
motstrid til sosialdemokrati 
og re fo rmisnw, e r det nød
vendi g å an;.il yser·e grunn 
laget (01· r eformismen . 

«:'.\tarxismen og 
reformismen» 

Benito Scocozza, formann i 
Kommunistis k parti i Da n
mark , har skri vi ei megeUn
teressant brosjyre om ne tt-
opp grunnlaget for re formi s - ' 
n1rn . ( ,< \tar·xisrnen og re -
formi sm t: n ,> 1. Hovedpoenge t , 
i den aq"-'l.Jm entasjonen jeg 
legger fr a m hl'r er henta fra 
Scocozza, s jol om utlegning
en e får s tå for min egen 

regning. Scocozzas brosjyre 
e r ~ t cverdifullt bidrag tU ei 
obj ekti v forklaring på re
fo nnismen. Han bryter til 
.Je Is med den klassiske argu
m entasjonen omkring arbei
de raris tokratiet. (Det er 
ikke plass til en gjennom
gang a v denne teorien her, 
men ei god framstilling fin
n,'s i Lenin: «Imperialismen 
og i; plittelsen I sosialis
men )) l. Nå vil jeg ta for
l)(' l10 lcf fra Scocozzas stand
punkt a kkurat her, fordi han 
e tte r m in mening under
vurder er arbeideraristo
krat ie t. Men der han har helt 
r e tt . og der han er svært 
fruktbar, er når han hevder 
at de tte ikke er hele forkla
ringa og kanskje ikke · en
gang den viktigste forkla-
ringa på reformismen. · 

Hvis j eg skulle konsentre 
n · SC'.ocozzas s tandpunkt i ei 
s etning, v ille jeg si: Kapital
is m en skaper sjøl et objek
tivt g runnlag for reformis
men. 

Utbyttinga skjult 
Åssen henger dette sam
men ? Vi sier jo at kapitalis
mens mest egentlige produkt 
er en lønnsarbeiderklasse, et 
moderne proletariat. Denne 
kla ssen e r i sjølve sitt vesen 
en revolusjonær klasse, ka
pitalismens gravere, for å si
te re :\1a rx . Men om kapit?-1-

· · · ·· altså den ismen skaper en revolu- omkring verdien, til 
sjonær klasse, AA,n kan den.mengden arbeid som skal 
da samtld,lg skape reformis-for.å tramskaffe,deu, Pm sA 
men? . . .- - ~b.etderen i løpet .~\; tq U· 

Jo, den vtktlgs~ årsaken ,mer sk~per ver!Uer l!Om. ava: 
til at det er slik Ugger. i kapi- ,rer Ul verdien av. a.rl>'1d:l 
talismens, karakter. Utbyt, k~ta. sA vil- ka~~~ 

I 
tinga er skjult. -'fUsynelaten- inalstere på at ~ hai' ut1 

. de er torhol~t° mellom , ar,~ arbeidskrafta for yt~f ~ 
belderen og kap.\~ten et li- seks Urner, fler ...• -=t 
keverdig forhold mellom sel. :Marx det. ube~\;eldskra.fu 
ger og kjøper. Sånn framtrer , merverdien. · som ha 
det i millioner av tran.saksjo~ · er den eneste varel'l l<aJ 
ner hele tida Arbeideren sel- · den egenskapen at den ba 
ger arl;>eidsk~afta sl, og kapi- · tilføre prod~.te~~ .. ' .. !:!" 
talisten kjøper den. SjølsagtJerdi enn det den~~pre
er det som alltid en motsigel- senterer. Dette forholdet kan 
se mellor11 kjøper og selger; vi nå uttrykke kort og.s)?sse
kjøperen vil ha lavest mulig messtg, slik jeg . har gjort 
pris og selgeren høyest mu- her. Men det var nødvendig 
l_ig. med ep ~g vi~~lig 

Men i det ligger ikke for- pro~e.ss fof å finne ~~ det-
klaringa på utbyttinga. Tll- te. , • · • · · · · 
synelatende går · handelen i. Marx skriver 1 e~ brev Ul 
greitt for seg. Arbeideren Engels ~t .det .var oedvendl~ 
selger arbe idskrafta si i 40 ti- for ham å lese . ~ele, Hege~ 
mer og får betalt for 40 ti- 1Log1kk på nytt for å_1>ppdagc 
mer. ,merv.~J!~~~het. 

Slik fortoner denne hande- / ___ · - • 
len seg. Slik er arbeiderens , ~elseøfo?"
umiddelb\il"e oppleve,se av1 ·skaperideologi 
forholdet ~ . . kapital.is~.;~-opplever på arbel~
Han kan ,ynes han blir"'°""~ er lkl<e'kjerna J kap! 
underbetalt. Han sWler Jq-a.v ' )ri/men slik den s~n-
om høyere lønn, ikke minst t~ ;.cnuntre.r. _ Dette k~ 
hvis pristigninga har spis~ ., · .•/ i ... : ·· · . _ 
opp myq av lønningsposen. ,ikke :··unngå å prege folks 
Han ·kan synes han jobber1tenkning. For som Ma.fX sier 
under dårlige arbeidaforhold 1 Kapitalen: «Framtredel: 
og ·stille krav om bedJ;'e ar ... esfonT,len rep~rer seg 
beidsmiljø osv➔ Men han umiddelbart spontant som 
kommer ikke av seg sjøl til å gjengse • tankeformer, _ ve
stille spø~smålstegn ved ,sensforholda . må derimot 
sjølve ~yttinga. For . det tørst avdekkes av vitenska
må vitenskap til for å påvl~ pen.» 
utbyttinga, fordi den skjulef( Framtredelsesformen av 
seg under overflaten. . ,motslgelsen gir opphav til 

Vi må vite at det arbelde- !tde~n om at arbeidere og 
ren selger ikke er arbeidet ) kapl~lister er i sa.mme båt, 
sitt, men arbeidskrat'ta, og lrleen om at arbeiderklas-
at prisen på den i likhet med · · · 
ephver annen vare pendler 
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sens problemer kan Jøses 
vJ;,d ,.å få ti! e i bedre for
deling, høyere lønn, bedre 
a rbeidsmiljø, bedre trygde
system osv. Kort sagt: 
ut iJyttingas /ramtredclscs
fo rin iikll.p e r spontant re 
formism e, navhengig av 1;år 
t•i/_i('. Den er e t like uunn
gå e lig produkt a v kapita lis -. 
m C'n som klassekampen er 
det. Hdorm ismen er altså 
ikke fors t og fremst e t r esul
r:lt av d iabolsk onds kap, 
1111' 11 e, gJ,•nspe iling av klas
s (' rn ,, t s i,_i,r· •_I_ :-~~~·-~:._-:: .. ~r.,.1.1_ '."';' .. t_r.±-~.rtel
se sfo rm . Om vi altså gjorde 
cffit, , ri};tignok umulige, ta n
k!,lebperimentet at det ikke 
ian tes noe i Norge som het 
sos ia ldemok rate r, så ville li
ke\·el reformismen oppstå 
liver dag og hver uke, som et i 
biproduk t ,1 v klas :,e rr.ots ige l
s ene . fll:'tle e r en objektiv 
lov. 

DP rfur kan de n daglige 
kla ;;,;ek:rn1p,·n i seg s jøl h el
lt~r ikk l· ;;k a pe r e volus jonæ r 
bev isstlll't . Fordi utbytting
;: s v, ·s e n L' I' skjult , må den 
n •vulu::.Jonære be visst heten 

t ilf1in~s 11tafra· i form a v r e
v,d,1s ju11a ·r lt'ori. og de tte er 
I, , •llli'llllll i .- l1'1ll' S 
I 11 f1f ;l\"1' . 

I 11 fl, · IJ••l yr ; 1t J•· .~; il<iu~ \'Il 
11 11>1·; tli :-:,·r, · ,. ,_., .,. .LI. d,• t oµµ
_. 1;, r r, :,,rrn 1"me i v:'1n· r Pk-
1·.•·r. 111r dPt gj or clt!t. :-;jøl om 
·, i n.i r ,•ks t·rnpler på for
h" n\·;pn•11<h- lc :1rnC' ratc r som 
1·r kJllj,t <Jpp . o g som i dag sit 
tt· r p:'1 rkn ;, r-.dn! s ina av bor
rt, ·t . l'!lt-r <·ri fl1ll fart p ;i VC'i 
d1I, :-,;', er 1hke elet lw ve::i r 
saku, t i! r,· formisrnen. År
;;ake n lig ;;l'!' i a t lw pitalis
mPn ,; fra mtr,•d,·besform og
s /1 r e flekteres hos oss , og at 
v i ikke har høvt nok teoretisk 
11ivå t i t [1 til e·nln-e r tid skjæ
re igj ennom det le . 

Den daglige kampen . 
Det at den daglige klasse
kampen ikl< e i seg sjøl s ka
µer re \·olu s jonær bevissthet, 
er hlitt brukt som et argu
ment for å ikke føre denne 
l,a mp,,n. Plier for åta le tt på 
ckn. l 1,•r \'il jeg slutte meg 
fullt ut ti l Ma rx ' kritikk av 
s lik<' stan ctpunkter : en arbei
cle rklass,, som ikke e ngang 
k la r P.r å forsva re sine nære 
ii1te r t-> .-; ;;r-r. Pr s jølsagt ute a v 
s tand til å før e s tørre kam
per . Den dag lige klassekam 
p1;n t·' r helt nødvendig for 
ldas,e n . for ;'l utvikle den 
,;<, m klasse . fur ;i utvikl f.' s jøl
re spd(t,,11 . utvik le su lida rit e
t, ·n . \"illnP kamperfaring osv. 
lJen e r nodvendig, men vi 
nl!.'i va:: r~' fullt klar over al 
rlr,n rdonn is ti s ke nissen fol 
ge r rn ed pil lasset. F'orcti 
irn m 1;l•n før es ikke mot år
sa l<e nP til problemene, men 
111ot v irl-:ni ngc>ne . Og ch'n 
' 4 , trl l( r ,. tc·1 n1 n,•n rr sic,lsagt 

etter sitt vesen full av kom
promipser . Slik må det nød
vendigvis være. Sjøl en god 
lønnsavtale er bare et kom
promiss. Utbyttinga opp
rettholdes . "Og problem et · 
forsterkes når kompromis
set skal administreres. Eks
empel: Naturlig avgang kan 
være en stor seler i en konk
ret kamp mot nedlegging. 
Men som system er naturlig 
avgang retta mot dem som 
ikke har arbeid. . 

Fredsplikten oppsto i k]øl
vannet av arbe,i.dernes seier i 
kampen for å oppnå reguler
te avtaler. Før kunne kapi
talistene herse vilkårlig med 

. arbeiderne, men gjennom de 
kollektive avtalene fikk ar
beiderne et forsvar mot det-

te . Men kapitalistene krevde 
fredsplikte n som motytelse, 
og det oppsto et system av 
klassesamarbeid som skulle 
admin¼_trere avtalen. 

Marx sier i «Lønn, pris og . 
profitt » a t «arbeiderklassen ' 
burde ikke overdrive for seg 
s jol rien endelige vlrlmlnga 
av cll sse daglige l{ampcne . .. 
l_le burde eierror Ikke være 
fulls tendig oppslukt i disse 
uunngåelige gerlljakampene 
.. . mot kapitalen ... I stedet 
fo r den konservative paro
len : « l<;n rimelig dagslønn 
for en rimelig dags arbeid! » 
burde de skrive på sine faner 
den revolusjonære parolen: 
«Avskaff lønnssystemet» . 

Her er vi framme ved 
kjerna i en revolusjonær ar
beiderpolitikk . Den skiller 
seg ikke fra reformismen 
ved at den ikke krever re
former, for det må den gjø
re, men ved at den viser dis
se reformenes begren.sning, 
og at den viser at det bare· 
finnes en mulig utgang på 
arbeiderklassens pro
blemer. 

Gamle Josef Stalin sa 
noen fornuftige ord om dette . 
Først tok ha utgangspunkt i 
påstanden om at leninister 
er mot reformer; og avviste 
den . Deretter forklarer han 
forskjellen på reformistenes 
holdning til reformer og de 
r evolusjonæres holdning .til 
reformer: 

For reformisten er re-
- formen alt, det r evolusjonæ

re arbeid derimot en bisak , 
bare munnsvær, som tjener 
til å kaste blår i øyenen på 
folk . Derfor forvandler også . 
reformen seg ved en reform
istisl< taktikk så lenge bor
gerskapet sitter med mak
ten, uunngåelig til et red
skap for å styrke dette her
r edømme og undergrave re
volusjonen . 

\ 

\ 
\ 

. - ·· --··· .... , . 
- -For .·-~ · .. revo1µ,joo~re ' 
derimot er: et revol1,1Sjo~
re arbeid o ikke. refon.nen . 
hove._~en ;~ for ham er rei 
formen et bi rociultt av rev9, 
luøjonen . . D rfor torvand).er 
reformen ~e ved en revo1u: 
øjonær tak~ så lenge bor~ 

· gersk~t si~ter med makten . 
-u~gåellg Ul et re~kap for 
å oppløse dte makt, U,l et 
reqskap for .A styrke revo~-

. ajonen, W 
1
t støttepunkt for 

å utvikll:l d n re_vpl4sjonæi:~ 
bevegelsen dere. · ··•: · 

(J. S : Spørstnål i le~: 
. 65) . 
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( KLASS(KAMPfN Mandag 11. oktober 1982, nr. 234 

UbSi ie-kra1 
Vi er gang på gang nødt til 

å stille reformkrav som· ikke 
på noe punkt bryter ram
mene for den kapitalistiske 

· produksjonen. Men da må v1 
lkke gl arbeiderkalssen ntil

. sjoner som at dette rep•re
~rer noen løsning. Vi må 

.: ... __ . ' ! 

. . ' 

reformistiske? 
tvert : om bruke anledninga 
til å vise dem hvor midlerti
dige slike løsninger er. 

Vi må ta det ekstraarbei
det det er å forklare hvorfor 
vi kan gå inn på kortsiktige 
løsninger,· samtidig som vi 
viser at .disse løsningene har 
en ytterst midlertidlg, kort-

/i skal diskutere paroler for verftsindustrien. 
::n av parolene som er stilt er subsidiering av 
·crfta på linje med det internasjonale nivået. 
Jrt kan godt være en riktig parole å stille. 
lnt er et reformkrav, men ikke nødvendigvis 

.ormistisk. Reformistisk blir det først hvis 
. i sier at dersom dette gjennomføres så kan 
;uhsidiene trappes ned internasjonalt og 
d<'nsidig. For det vi sier da er a.t kapitalis-
11en il,kc er kapitalisme. 

i ).1 ,J<•r v 1 ;i ; •r:-- c, 111 dett.! til 
, .. , 1,t'l 1\·e r·ks, t s s:, vil li e l 
.c· ·• n11P t' l J:,;: f11r honkurn•n 
:, •:, ,• . ,0111 ;,tr:1k ::; \·il skjønne 
:. ·. , ,r du11 1t tit•! t'I" nwd s ul) . 
1d 1t•r, oµ. d1 •rtur ~.,rinn for ~·l 

ir; 1ppr> d, ·rn llt,d .. \led en slik 
:: rgu111 entn.sjon kr) ;;ser vi 
,, ,.~nsa til r efo rmis m e n . 

For n:'t r utl ar«lt't ::;ubs:die
:·, · 1· S lllt ' Vl'l'fl ,; j l'/' det c't 
,: : ,y l<k for dPll kapitalisti s

;, .. · konlrnrranst>n . De ulik e 
r<' l.!Jering,me gå r inn bak sin 
-- •,Jc111ale kapita l og gir de n 

li urra nst>fo r de ler ovc>rfor 
.1:id t t· lci.ncl, for ,i vPJte byrde-

11• a v ove rk a pasiteten over 
:,;i ko nkurrent ene . Dersom 
1,,1 a t !\org ,~ innføre r subsi-
1i.-r på l1n j1• m1:,d lrnnkurren . 
' i:t' betyr at norske verft 
n,L' l' konkurn,ntPnes m a r 
:,'d,-,andcler. (~r Jet m er 
a nnsynJig at andre land 
.. ,.,ne r sine s ub:-id ic> r vtterli
''.r·e ,,Uer gA r til andre Pl'O· 
··KsJc1111st1ske tiltak enn at 
,. , ku ll ,· g:\ mC'd p ;\ e n fre
,•ii;.: og gjt·ns it!ig nedtrap
:ng. 
Et ak tu elt c,ksempel er 

t.rli ndustrien i J-:F . Dd er 
111 Jtilatnal 1,nighd i EF om 
' l-:;ipasi t•!lr:n i s t;iJ inrluslri-

11 må r,·d11s<>rPs . \f cn 
••~ t-Ty1:,k Jaml l' I' irn1s lilt på 
t rJ,: nne r ecluk s jon t> n særlig 
i;1 ,wrn me J f0rm av ned 

_::i, i11g a \· bl'lgis kt, s tålverk . 
1,·11:; b<' lgierne s le tt ikkt' er 
ligt' _i d l' t. Det p(tgå r derfor 
; b,,1nha rd l«.i mp i EF 0111 
•t· lll sum sk al b,l·re byrde-
. :l\· kr isa . 

Noe liknende hadde vi et
ter d~n s tore skipsboomen 
sum fulgte oljekrisa i 1973. 
Det b!e1 bygd så mange 
tankskip at det blei en vold
som overproduksjon. Det in
ternas jonale rederforbundet 
blei da c>nige om at det var 
nødvendig å hogge opp minst 
en tredJ edel av flåten. Men· 
leng~r korn det ikke, for alle 
m ente at de t var de andre 
~o m s kull e hogge, mens de 
SJ~l vill e ligge på været og ha 
fl_a t,,n rntakt når en ny opp
ga ng ga bedre fraktrater 
Altså blei det ikke til noe og 
krisa bl e i bare forsterka' og 
forl e nga . 

Subsidiepolitikk? 
S\aJ.,vi s tiUe _s ubsidiekravet. 
rn a\., samt1d1g g jøre de t helt 
kl a rt at dette ikke løser noen 
g runnleggende probl 
Tve rt . emer. 

om , sa er det jo sånn at 
en even tu el I akse lererende 
~rot eksJoni s rne nå, virk r 
\ ill e vært! i s ta11d t·1 · t e ig k · ' 1 a u vikle 

ri sa (il e t k rakk. Dett . 
v1 oo-sa ., . . . e rna 

"' ,-,Jø1 e klart for arb . 
de rklassen . De t finnes ing::~ 

løsni ng innafor kapitalis
~n en . Men vi rnå stil le krav 
" 0 rn s l, Jt'rin l' r arbe iclerklas. 
sen mot de verste virknin . e~e a~ k~·isa . Arbeic!erklaf 
sen stu· I en deft!nsiv posi
SJon i dag. På kort sikt må 
kampe n clerfo r få preg av å 
være en forsvarskamp. 

Ne ttopp derfor må vi ikke 
m_1s t~. pe,_-spektivene av sy
ne. \ I ma Ikk e clrukne i en 

' 

håpløs jalff på kriseplaner 
som skal rette opp denne 
elendigheta, for silke planer 
finnes ikke. 

! varig betydning. Fordi 
utbyttingsforholdet : opp-
rettholdes . Uten en sånn 
forklaring, gjør ikke vi job

Mot klassesamarbeid ben vår. uten dette er. sjøl 
Subsidiering av verfta har den rødeste, mest militante 
også en annen side. Jeg kjE!n- · fagforeningnødt til å havne i 
ner ikke produktiviteten og • reformismen. Det var ikke 
det teknologiske nivået ved 'ondskap og personlig dårlig 
norske verft i forhold til de moral, som gjorde at en del 
kvasseste konkurrentene, la av de beste klassekjemperne 
oss gjøre det tankeeksperi, I tidligere havna i sosialdemo
mentet at pe ligger etter. kratiet. Det var dette objek
Hvis gapet blir virkelig tive forholdet, og det blei for
stort, så er de nødt til å tape i sterka av at Arbeiderpartiet 
konkurransen, subsidier el- hadde et veldig dårlig grep 
ler ikke. Her kommer verdi- om marxismen. 

Kampen for· 
arbeidsplassene 

· Over hele landet føres det nå · 
en kamp for å redqe industri-. 
arbeidsplassene. l sommer 

-demonstrerte et ' ·tørtitalls 
fagforeninger. med ·ame fa~ 
ner for 'å bevare tndustri
arbeidsplaseene J Oslo. Detie 
er en del av en helt nødven
dig kamp, og der1;1om denne 
kampen ikke blir ført etter 
den håpløse samarbeidslinja 
som f .eks. rår i Oslo Samorg, 
men etter ei riktig kamplln
je, så er det mulig å oppnå 
viktige seire. Samtidig må vi 
være klar over at det finnes 
objektive tendenser I utvik- · 
linga av n·æringsstrukturen, 
som vi ikke kan gjøre noe 
med . 

I en artikkel i US News & 

loven ubønnhørlig inn . Ver
dien av en vare er jo meng
den av sosialt nødvendig ar
beid som skal til for å produ
sere den, og dersom verft A 
bruker dobbelt så hi.ng tid 
som verft B, C, D og E og 
resten av konkurrentene, så 
får det Ikke betalt dobbelt så 
mye av den grunn.-Løsnlnga 
på dette bllr konkurs eller 
steinhard rasjonalisering 
der menneskelig arbeid er
stattes med maskiner. Alt
så: « redde arbeidsplassene 
ved å si opp folkll. Jeg nev
ner dette , fordi dette er en 
type forslag som dukker opp 
i huet på mange arbeidere i 
en sånn situasjon, nettopp av 
den grunn som jeg innleda 
med. I USA finnes flere sån
ne tilfeller. I ett tilfelle kjøp
te arbeiderne en · General 
Motors-fabrikk i New Jersey . 
og vedtok deretter en lønns- · Wor,ld Report ( rn~9.82) heter 
reduksjon på 25 prosent og det at USA har mista en mil
avskaffa andre fordeler «for !ion industriarbeidsplasser • 
å redde jobbene». En liknen- · siden 1978. Arbel~splasser 
de plan diskuteres på en Na- · som ikke kommer tilbake . . 
tional Steel-fabrikk med Dette henger delvis sam-
10 000 ansatte i West Virgi- nien med at deler av den 
nia . klassiske industrien «flytter 

Her hjemme er Vestfold til Asia» og delvis med auto
Bil og Karosseri et eksempel masjon i den amerikanske 
på ei tilsvarende linje, ei lin- industrien. Dette er ikke i ho-. 
je som etter min mening er vedsak uttrykk for en poli
et fullstendig ' b!!ndspor for tikk, men et produkt av kapi 
arbeiderklassen. · talismens lover. Diagram-

met her ( se fig. J viser ut
viklinga av næringsstruktu
ren I USA fra 1950-80. Her 
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"' r vi at m e nneske lig a rbe id 
,·r blitt erst a tta m e d m a s kin 
,· r i industr ie n, og at de t 
\t arx ka ll c~r ,,:de n sa m fun ns 
rn,•c. ,-; ig,: \1Jta larb,~icll'rc rn, er 
ulit t u~vikla i fo rm a v y tte r ll
,,1, r, , ,-pes ialisee r in g og ar
h" icb cl eli'n g. Og dette e r før 
dat:1 r e volu s jonen . 

1 h :n sa mm e a r ti kk e len 
:,,ir11 _ It'~ r l'fe n•rt e tid ligPr e 
, 1,,r /it 11 j1wn ."1r 21101\ \' il roll u
;, ·r ,•r st.itt 1· :1 1111 11. rndu stri
;,r li t·l ch·re i l.!S,\ , ' J~ tra m til 
·:o:!~, \·il pral,li s k talt alle 

rn,1 111Jfacturin g » oppgav er 
,_. ,on•,-;; , \ · r obo\l'I" . 

·· !J l'.l. k ,~r og~,i i hov edsa k 
, .hjPh t ,,· c: fnr·hold . Bå de ut-
111 tL11g:1• a v indu s tri fra de 
,:;, pe r ia lbti ske. m ct ropole
:·.< · . sr, rn L,:nin a l\!'. r e d<, s nak 
i-- :, o in i 1'.,17 , og s t ruk t u r
: ;t ., J" na l !si, ri nga , l 'l' pn,Juk 
,, -r a\· v,-rc l ilov Pn . V1- l{a n 

. t O" s i at vi kan tilby 
ikke ga u " d 

l·t·kk som en r e r 
en po 1 1 • D a 

runnleggcnde pa dette: 
g . r e formiste r . Derim ot 
e r vi · • 1 n g 
k - n vi gå ut og stille en a 

a l k . forsvarskr av for ar-
re, e t ·ct· e r 
beict e r k la s ser-i. Sam i ig_ 

. it ti l å bru k e d isse 
v1 nø, u å vise 

bl.ektive fo r holda 1 . 
o r nødt ti l . t a r be irte r k\assen e 
el , J' 11en for 
;"t a vshaffe ka p1t a is t -
. .- , · v·trig og grunnle g 
a oppn,l l.l _'. ' Vi må peke 
g<·n< k l,n rl1 m g . . . t'l 
p,\ ::i. l kapit a lis m <~n v il fø~: t :e 
massea rbe idsløshet . . 

S\
,s iemet administre r e.sl øyh

" · ' w 111oc , e lllikkc t a v he r r 

8LV€ 
CoLLI\R. 

,. · ' 

men det er ikke et produkt 
a v he rr Willoch . Detvme væ
re grunnleggende- det sam
m e m ed fru Brundtland. 

/ I . ! ' 

mA bort ~- liden måten å stil
le krav p _og argumenter, 
på. Vi k l\(ke t\a. : en type 
forklartqgl 1 · fagforei-rlnga 08 
~n annen!-~ :studi~irkl~r. 

: Arbeider~n tåler å ·høre 
Arbeidsprogra.rn~et .. " sannheten! o~ kapitalismen: 

I u tkaste t til AKP(m-l)s ar- · Og· det er • ing1_m an~ en 
be idsprogram s tå:r ~det at (< Vi ... kom~tini tene. SOJll ~ -!Pr • 
k reve r at sta ten skal føre el) telle den. : åla oss gjøre det: 
motkonjunkturpolitikk som · · · 
s ikrer r ee ll full sysselse t -
ting.» · _ 

Dette er å s pre illusjoner 
om kapitalismen. D~t er 
umulig å gjennomføre dette i 
et kapita listisk sa m funn. v i . 

Pil Stelge• 

( Dette d iagrammet er omt it 
unde·r nest siste mellomtitte i 
~ rtlkkelen. ) · · 

Se~VfCE 
-.-.., 
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SV·kBPilalisme 
På norsk 

«Strategien vår er ikke 
«stormen på Vinterpalas
set», men det Rudi Dutsch
ke kalte «den lange mars
jen gjennom institusjo- . 
nene». 

Denne konklusjonen fin- , 
ner du i et debattopplegg 1 

om lønnstakerfond foran i 
Sosialistisk Venstrepartis 
landsmøte i mars. Den er i 
alle fall prisverdig klar : SV 
er et reformistisk parti 
som slåss om parlamen
tarisk makt - innafor ka
pitalismens rammer. 

~lmmmenlør] 

Slik er 
«strukturen» 

Forslaget går ut på å skape 
e1 ny fo rm for kollektiv 
eiendom som gradvis skal 
rykke arbeiderklassens 
posisjoner fram inntil so
s ia li s men er e t faktum . 
Høyst fredelig, ved hjelp av 
«s_truk turreformer». Og 
:s /1 !-.: s kal den nye «s truktu 
ren ». fondet, se ut : 

• En del av ove rskuddet i 
b<-d rifte ne skal skattleg
ges. Denne summen skal 
hrukPs til investeringer el
ler. der «hvor det passer». 
til å kjøpe aksjer i bedrift
e n. <herskuddet, kapital i 

Den høyt oppskrytte «so- klin~C' ~cle m:rnt e ller i form 
s ialisme på a , . a ksJ e r. skal administre -
norsk »-debatten i SV føder res a v e t fond. Dette fondet 
på nytt og på nytt den sam- kan ~gså få overført 
me tragi-komiske nøkkel til s tatsrmdler. 
sosialisme : lønnstaker- • Det er de fagorganiser
fonds . også kalt «Arbei- te som s kal ha fl e rtallet i 
derstyrte samfunnsfond i fondsstyret. mindretalJet 
distriktene (ASD-fonds)» . skal bestå av re presentan
De som trudde at SVs fag- ter fra fylkesting og kom 
lige konferanse i 1981 grav . . mum·styrer. Det må finnes 
la dette forslaget for godt : minst e tt fond i hvert fylke. 
har nok tatt skammelig Så nå kan dere bare sette 
feil. I\"å ha r det fått en pro- de re ned . fagforeningsfolk i 
minent plass i SVs pro- Telemark, Hordaland, 

; gram for «sosialistisk poli- Nordland og andre pas
I tikk for 80-åra.» sende fonds-fylker, og ten

I ke over SV-ledelsens vei til 

sos ialismen he r til lands. 
Om det skulle tre ngs et 
par-tre innvendinger mot 
Furres tryllestav , så la 
meg nevne disse ( trenger 
du flere, les Pål Steigans 
bok «Svar på tiltale»!): 

Profitt -
ikke lønnskamp 

ASD-Jonda nærmest roper 
på mest mulig profitt for 
bedriftene. For jo mer 
profitt ~n bedrift har, desto 
mer kan skattlegges og hå
ves inn i «arbeider-fondet». 
Det er neppe særlig genialt 
å si at i et sånt fond-system 
blir ikke arbeidernes lønns· 
kamp særlig populær. For 
den vil jo true profittens 
størrelse, og dermed hvor 
fort aksjeoppkjøpet kan 
skje. Og framgangsrik 
lønnskamp betyr at sosia
lismen stadig blir utsatt. 
Om jeg ljuger og fordreier 
Furres kongstanke, spør 
du? Slett ikke. Både Furre 
og gruppa som har laga de
battopplegget viser med 
regneeksempler hvordan 
en viss prosent i årlige av
setninger til fonda faktisk 
gjør det mulig å regne seg 
fram til når sosialismen 
kan innføres i Norge ( 10 år 
ser ut til å være et populært 
tall). · 

Skal omgå 
grunnloven 

Lønnstakerfondet viser seg 
også å være en slags vises 

stein for å omgå Grunn
loven. Den verner som 
kjent om den private eien
domsretten. Og Stortinget 
kan ikke vedta arbei
derflertall i bedriftenes 
styrende organer uten· å 
kollidere med nettopp 
Grunnloven. Men dette 
trasige problemet kan lø
ses ved at staten lager nye 
regler for fondsavsetning . 
Så kan arbeiderne (samor
ganisa!ljonene først og 
fremst) sette i gang a ksje-

. oppkjøp til de tidligere be
l driftseierne plutselig sitter 
med mindretall og er lurt 
trill rundt. At dette var vel 
naivt. sa du? At det er et 
spørsmål om hvem som lu
rer hvem, sa du? 

Klassekampen 
under matta 

Hele dette opplegget forut
setter at klassekampen 
skyves under matta mens 
arbeideraristokrater på vei 
opp fikser og ordner seg 
fram til å bli nye sjikt i ka
pitalistklassen i Norge . 

I beste fall er dette en 
måte å innlemme deler av 
areiderklassen som nye, 
konkurrerende fraksjoner i 
kapitalistklassen . 

Så får vi se om SVs 
landsmøte sluker dette bor
gerskapets agn, eller om de 
følger faglig leder Einar 
Nyheims dissens . 

· Finn Sjue 
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4. Historia om høyrebølgen 

«Under Arbeiderpartiets styre er velferdssamfunnet bygd opp 
og bevart. For å finansiere skattelettelser blir velferdssamfunnet 
rammet.»<o 

Denne påstanden fra DNA gjentas i tusen varianter. I dette 
kapitlet skal vi trekke fram en del sider ved høyrebølgens historie 
som er ukjent for mange. Vi stiller spørsmålet: Hvem skapte 
Høyrebølgen? Hvordan gjorde de det? 

Helseinstitusjonenes driftsutgifter knekker mange fylkesbudsj etter i dag. 
Da sykehusloven trådte i kraft i 1970, var det en kort stund almen politisk 
enighet om at utgiftene i hovedsak skulle dekkes av staten. Først dekka staten 
75 prosent av utgiftene, og denne tilskuddssatsen «var opprinnelig forutsatt å 
øke til 80 prosent fra 1973 og videre til 85 prosent fra 1975.»12> 

Dette ble det aldri noe av. Tvert om ble det raskt slått fast at utbygging og 
bemanning av f.eks. helsevesenet ikke kan bestemmes av befolkningas behov. 
Allerede i 1972 ble dette slått fast i en utredning fra Finansdepartementet. 
Utredninga gjennomgikk bemanningsnormene for en del ulike tiltak i helse
og sosialsektoren, og understreka at de «virker under ett som urealistisk 
høye .» For å få realistiske normer slo de fast at «bemanningsnormene bør 
fastsettes etter en totalvurdering av mulig personelltilgang» . Derfor var det 
nødvendig å få utarbeidet nye bemanningsnormer «som er i samsvar med til
gangen på personell.»<3> 

Det går klart fram av sammenhengen hva dette betydde. Til enhver tid må 
personelltilgangen i de uproduktive sektorene som skole, helse og sosial «til
passes» det somer kapitaleiernes behov. Vi synes det er grunn til å understre
ke at dette lå til grunn for stater.; helse- og sosialpolitikk også for et knapt 
10-år siden. 

Derfor var det helt nødvendig å sette bremseklossene hardt på. For det er jo 
også slik at drift av f.eks . en he lseinstitusjon får økonomiske ringvirkninger i 
et distrikt. «Forutsatt at det er ledig arbeidskraft og andre produksjonsres
surser i området, vil således en ny helseinstitusjon skape store økte inntekter 
... » Dette skyldes at storparten av driftsutgiftene er lønnsutgifter og at det 
dermed ville bli flere i distriktet som får jobb og blir i stand til å kjøpe andre 
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R V's bystyregruppe offentliggjorde 1. september budsjettplanene for 1983 
- den hemmeligstempla regninga for høyre-politikken. 

Foto: Leif Gabrielsen, Klassekampen. 

varer. Dette gjør at de statlige tilskuddene «til drift av institusjonen, kan ska
pe grunnlag for en vesentlig større inntektsøkning i området», og dermed 
grunnlag for flere arbeidsplasser.<4> 

Dette mente DNA-regjeringa måtte betraktes som uheldige bivirkninger. 
Derfor gikk den allerede i St.meld. nr. 9 i 1974 inn for å redusere statstilskud
det til helseinstitusjonene. Derfor vedtok Stortinget at statens tilskudd skulle 
reduseres fra 75 til 50 prosent med virkning fra I. januar 1977. Det var ingen 
opposisjon mot dette i Stortinget. 

Ny kurs med Nordli fra 1978 
Men den store omlegginga kom først fra januar 1978, da statsminister Oddvar 
Nordli la fram sitt «Tillegg til langtidsprogrammet 1978-1981 ». Her ble sen
king av arbeidsfolks kjøpekraft og innstramminger i kommunene lansert som 
det statsbærende sosialdemokratiets politiske linje: 

«Kommunene har fått større inntekter enn tidligere antatt. Som ledd i inn
strammingen må også kommunenes aktivitet dempes. Det er viktig at even
tuelle overskott på regnskapet for 1977 ikke nyttes til økt innsats i 1978, men 
overføres til l 979 for å kunne opprettholde et rimelig høyt nivå da . Det vil bli 
overveid ytterligere tiltak for å begrense veksten i kommunenes aktivitet.»!ll 

Samtidig regna regjeringa ut hvordan den nye politikken ville øke arbeids-
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løsheten. De laga beregninger som viste hvordan innstramming på ulike sekto
rer ville gi ulike utslag i økt arbeidsløshet. Konklusjonen var klar: Arbeids
løsheten øker aller mest, hvis innstrammingene rammer den kommunale v1rk
somheten. (6> 

Det er ingen tvil om at sosialdemokratiets ledere visste hva de gjorde og 
hvem det ville gå ut over da de starta den store omfordelingspolitikken for 
snart 5 år sia. 

Slik ble Oslo raQtma 

Innstrammingstiltaka kom på rekke og rad i 1978. Og virkningen ble som 
tilsikta. Finansrådmannen i Oslo regna ut at regjeringas tiltak bare fra mars til 
september 1978 reduserte neste års Oslo-budsjett med 330 mill. kr.(7) Og han 
toa sine hender og sa at han ikke hadde «hatt noen annen utvei enn å følge 
opp statens generelle retningslinjer. Forslaget til 1979-budsjett er derfor ikke 
et nullvekstbudsjett, det inneholder forslag om redusert standard på flere om
råder.»(8)Statsminister Nordli holdt fast på denne linja i 1979 og 1980. 

Harlem Brundtland med samme kurs 
Langtidsprogrammet som DNA-regjeringa la fram våren 1981 ga ikke noe 
håp om bedring. Det overordna målet ble innledningsvis slått fast slik:« Ar
beid for alle er et krevende mål når det er massearbeidsløshet i andre land . Vi 
må få bedre resultater av det vi satser av arbeid og kapital i næringslivet -
produktiviteten må økes. Det koster, andre oppgaver må vike. »rs1 Som kjent 
øker produktiviteten aller mest når kapitalen flyttes dit profitten er høyest. 

Sjøl om kommunenes investeringer nå var kraftig redusert på et par år, me
ner regjeringa at investeringsplanene i 1981 «er trolig ennå høyere enn kom
munesektoren har rimelig økonomisk dekning for.»(9> 

Harlem Brundtlands medisin for å «bedre den økonomiske situasjonen en 
del kommuner nå befinner seg i» er enkel: 

- Moderat aktivitetsøkning. 
- bedre produktivitetsutviklingen. 
- større vekt på kommunale avgifter, gebyrer og priser. 
- sikre realistiske langtidsbudsjetter, og innskjerpe at kommunene må 

holde seg innafor tildelte rammer. 
- begrense omfanget av statlige påbud.(10> 

Og slik ble resultatet 
Fra 1978 til 1981 var det svært sterk vekst i norsk økonomi. Verdien av Nor
ges disponible inntekt< 11 > økte med 26 prosent på 3 år. Den «kaka» som skulle 
fordeles ble med andre ord svært mye større. DNAs innstrammingspolitikk 
fra 1978 ble satt inn i en periode da landets samla inntekter vokste kraftig. 
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Fram til 1978 var det en ubrutt utvikling a't kommunesektoren økte sin an
del av den disponible nasjonalinntekta. Dette har vært en naturlig følge av at 
veier, skoler, helsestell osv. er blitt bygd ut. Denne utviklinga ble snudd gjen
nom DNA-regjeringas nye politikk, slik tabellen nedenfor viser. 

Kommunesektorens inntekter regna som prosentdel av disponibel inntekt for 
Norge.(12) 

1972 
1974 
1976 
1977 

17,50Jo 
18,0% 
20,IOJo 
22,00Jo 

1978 
1979 
1980 
1981 

22,IOJo 
21,00Jo 
19,20Jo 
18,70Jo 

Denne tabellen viser det største omskiftet i norsk økonomi på mange tiår. 
Fram til 1978 var det en klar historisk · tendens at større og større del av 
nasjonalinntekta ble brukt til fellesformål. Vi bør aldri glemme at det var ei 
DNA-regjering som klarte å snu denne tendensen, og dermed bane veien for 
nedbygging av offentlige tjenester og velferdstiltak. 

Omfordeling i næringslivet 

Denne omfordelingspolitikken var allsidig. I næringslivet fordeles verdi
skapinga mellom eiere og lønnstakere. Fra tidlig på 1950-tallet og fram til 
1978 økte lønnsandelen jevnt og trutt. Så skjedde det et brudd der også, slik 
denne tabellen viser: 

Fordelinga av verdiskapinga i næringslivet mellom eiere og lønnstakere//31 

Lønn 
Eierinntekt 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

68,5% 
20,00Jo 

70,00Jo 
18,2% 

67 ,4% 
21,1% 

62,40Jo 
27,00Jo 

57,9% 
32,3% 

56,4% 
34,0% 

På 4 år ser vi altså at lønnsutbetalingene ble redusert fra 70 prosent til vel 56 
prosent av verdiskapinga. På den andre sida viste eierinntektene sjølsagt en 
eventyrlig økning. Statistisk Sentralbyrås kommentar våren 198 I er kort og 
enkelt: «Dermed er lønnsandelen for bedriftene på to år brakt tilbake til ni
vået fra begynnelsen av 1950-årene, etter å ha vært i nesten uavbrutt stigning i 
alle mellomliggende år.»ti 4> 

Storfinansen krever enda mer 

Alt det som er nevnt så langt, er resultat av sosialdemokratisk regjeringspoli
tikk. I mai 1981 lanserte en av DNAs statsråder forslag om å trappe ned inves-
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teringsavgifta, for dermed å gi næringslivets eiere enda bedre kår. der sjølsagt det økonomiske forholdet mellom Oslo og staten. Og på planleg-
Men de mektigste finansfolka var sjølsagt ikke fornøyd. De vil alltid ha gernes eget språk uttrykkes hovedpoenget slik: «Likevel må det regnes med at 

mer. Høsten 1981 la den såkalte «Oslogruppen» fram det som kunne kalles Oslos andel av rammetilskottet til helseinstitusjoner etter hvert vil måtte redu-
l storfinansens ønskeliste overfor myndighetene. Oslogruppen bestod av 51 av e.I.e$......Sjøl om det for enkelte._and.Le5ekto.n:Lskulle_finne.s_ar.gumenteLfoLen 

-: borgerskapets mest fremtredende menn og 3 vmner. en natur 1ge e er var justering av de finansielle relasjonene til Oslo kommunes fordel, kan det nep-
! Direktør Johan Melander i Den Norske Cr~ditbank. Det var no~ e:i overvekt pe regnes med en samlet justering som gjør at Oslo kommer gunstigere ut i sitt 

av Høyre-folk, men også framtredende sosialdemokrater som tidligere stats- finansielle mellomværende med staten.»1 18> 

.. 

råd Odd Højdahl og direktør Egil Bakke var med. Oversatt til hverdaosspråk betyr dette: Sjøl om Oslo kanskje må få økt 
_De ønska_ seg _sjølsagt alle slags overføringer fra andre sektorer o~ til _det I statstilskudd på noen ~mråder, sk~l dette i all_e fall oppveies med statlig ne~-

pnvate nærmgshv. Og for -~ kunne trappe ned det som nå ~r offentlig virk- trapping på andre områder. Naturlig nok har ikke W1lloch set t noen i runn til 
somhet , gikk de inn for at offentlige tjenester som nå er gratis, heller bør sel- å trekke tilbake eller endre dette vedtaket fra DNA-regjeringas siste dager. 
ges «til en pris som helt eller delvis dekker kostnadene.»< 15

> De framheva at en · Det er Harlem Brundtland om har staka ut retningslinjene for Willochs Os-
del slike tjenester «burde kunne selges på forholdsvis regulær måte. Det gj~l- lo-politikk. 

der f.eks. visse former for helse- og sosialtjenester, til dels også undervis- r statsbudsjettforslaget for 1983 har Willoch fulgt opp dette helt punktlig: 
ningstjenestene og kultur og underholdningstjenester.»n6

> Oslo får et nytt nærmest symbolsk statstilskudd til kollektivtrafikken med 15 
Dette utspillet fra «Oslogruppen» var til da det mest direkte angrepet på det mill. kr., og samtidig blir Oslos andel av rammetilskuddet til sykehusene litt 

som kalles velferdsstaten . Derfor tok både Høyr:s og DNAs ~olitikere of- i redusert. Summen blir at Oslo kommer litt dårligere ut enn før.o 9, 

fentlig avstand fra forslagene . Men denne offentlige fordømminga var bare 
spill for galleriet. I januar 1981 hadde statsminister Nordli satt ned et utvalg 
til å utrede en rekke problemer i kommunaløkonomien. Tidligere DNA-stats
råd Fostervoll ble utpekt til formann. Oppgaven var å foreslå hvordan staten 
kunne få bedre styring med kommunenes virksomhet og hvordan en skulle få 
kommunene til å tilpasse seg den statlige innstrammingspolitikken . Da Fo
stervollutvalget la fram sin innstilling om «Kommunaløkonomisk styring» i 
februar I 982, viste det seg at de fulgte «Oslogruppens» råd til punkt og prik
ke. Bare ordene er forandra aldri så lite. Utvalget anbefaler «at det i større 
grad skal kreves betaling, særlig for offentlige tjenester og ytelser som mot
tagerne kan velge om de vil bruke eller ikke bruke. Det bør tilstrebes så høy 
egenandel at eventuelle(!) brukere også tar tilstrekkelig hensyn til kostnadene 
når de skal gjøre sitt valg . »< 171 

Dette er i sannhet tanker som er en tidligere DNA-statsråd verdig. Hadde 
ikke DNA tapt valget i 1981 ville det blitt regjeringa Harlem Brundtland som 
skulle sette Fostervollutvalgets forslag ut i livet. 

En statlig plar, for utarming av Oslo 

Den statlige politikken overfor Oslo er slått fast i «Kongelig resolusjon om 
Oslo Kommuneplan 1980-90». Den er datert 4. desember 1981 og er et av de 
siste vedtakene fra regjeringa Harlem Brundtland. Dokumentet inneholder en 
del interessant polemikk mor Oslopolitikernes forsøk på å drive planlegging. 
Regjeringa mener bl.a . at Oslos planer er basert på helt urealistiske forhåp
ninger når det gjelder folketallet i Oslo utover 80-tallet. Men hovedsaka gjel-
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Ja til Willochs opplegg for 1983? 

I juni hvert år bestemmer Stortinget hva som skal være statens tilskudd til det 
såkalte Skatteutjamningsfondet neste år: Den såkalte skatteutjamnings
proposisjonen inneholder regjeringas linje for kommuneøkonomien året et
ter. Stortingets vedtak førte til at tilskuddene i 1983 bare øker med 1,8 prosent 
fra 1982. Hvis prisstigninga blir på 10,5 prosent, betyr det en nedgang i verdi 
på nesten 9 prosent! 

Skatteutjamningstilskudd til kommunene og fylkeskommunene i 1982 og 
1983 (mill. kr) 120, 

Tilskudd Tilskudd Endring 82-
1982 1983 83 i prosent 

Kommunene 1754 1900 +8,3 
Fylkene 2666 2600 .;-2,5 

Sum 4420 4500 + 1,8 

Tar vi kommunene for seg, ser vi at økninga er på 8,3 prosent, og i alle fall 
et par prosent under forventa prisstigning. Mens fylkene til og med får en di
rek te nedgang, før vi har tatt hensyn til prisstigninga. 

Da dette opplegget ble behandla i Stortinget i-juni, slutta DNA seg til Høy
res forslag . Opplegget ble vedtatt av et nesten enstemmig Storting. l21 ' 

I forbindelse med behandlinga av statsbudsjettet har DNA fått behov for å 
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innta et annet og mer «kommunevennlig» standpunkt. I sitt «alternative stats
budsjett» foreslår DNA at skatteutjamningstilskuddet skal økes med 200 mill. 
kr.<21J Om dette helt nye DNA-standpunktet ble gjennomført, ville samla 
statstilskudd bli på 4 700 mill. kr. i 1983, og fortsatt bare 6,3 prosent mer enn 
i 1982. Også dette er en økning som er for liten til å dekke prisstigninga. 

Hvem skapte Høyrepolitikken? 
Ut fra dette kan vi slå fast at det ikke er dekning for DNAs egen påstand om 
at «velferdssamfunnet (er) bygd opp og bevart» under deres styre. 

I regjeringsposisjon har DNA gjennomført ei utm-ming av kommunesekto
ren som er enestående i norsk historie. Og på slutten av sin regjeringsperiode 
gikk de videre og fikk Fostervollutvalget til å utrede hvordan enda mer omfat
tende angrep på «velferdsstaten» kan gjennomføres. Etter regjeringsskiftet 
IHlr de ved stortingsbehandling i juni 1982 slutta seg til Høyres opplegg for 
kommuneøkonomien i 1983. 

Det kan tenkes at Høyre kommer til å kjøre denne politikken videre i et en
da større tempo. Men det er i alle fall klart at hvis du vil ta avstand fra og slåss 
mot sjølve høyrepolitikken, da er det nyttesløst å støtte DNA. 

Styrk politiet - kutt ned på eldreomsorgen 
Ved siste kommunevalg gikk Oslo DNA til valg på et «handlingsprogram for 
å trygge Oslo». Arbeiderbladet summerte opp hovedpunktene i programmet 
slik: 

«Ordenspolitiet skal styrkes. Uniformert, patruljerende politi skal settes 
inn på T-banen og i parkene. 

Politiets narkotikaseksjon skal tilføres stillinger og nødvendig utstyr. 
Overstadig berusede personer skal bort fra gater og parker. Det skal etab

leres en telefonvaktordning der en kan ringe for å få hjelp til å fjerne dem.»1131 

Dette programmet viser klart hvordan DNA la seg på det som kalles «Høy
re-bølgen», og sjøl om DNA tapte kommunevalget, sørga regjeringa deres for 
den styrkinga av politiet som var lova. 

Også på andre områder, som betyr litt mer for vanlige folks velferd, har ue
nigheta i bystyret vært minimal. I budsjettdebatten i bystyret 10. desember 
1981 sa f.eks. DNAs gruppeleder Odd Wivegh om helse- og sosialsektorens 
budsjetter «at det ikke her går -noen partimessige skillelinjer egentlig, bortsett 
fra når det gjelder barnehagene.»<24> Og når det gjaldt barnehagene var for
skjellen at Høyre økte foreldrebetalinga med 40 prosent, mens DNA ville øke 
med «bare» 20 prosent fra 1. januar 1982. 

_Derfor var det også helt naturlig at DNA sto konsekvent sammen med de 
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bort fra e.atene - fl ... • • • 

• • • Oslos.kal gjøres til en tryggere og 
bedre by. Delte slås fast i el omlaltende 
handlingsp;ogram som b!ir lagt lram for 
reprf'sent.Jnlskapel I Oslo Arb~iderparli 
f9f's1kommende tirsdag. I handllngspro
gramm~I loreslås: 
• • • Styrking av Oslo Polili~or.imers 
ordensljenesle. En akliv og pl,1nlagt pat
ruljenng bør 11idereu!vikles og gjøres va
ng En gar også inn lor at mer patrutje
... ,...rle urulr,ronP.rl ,..,,...1:1; ,.....;, "'"'"""' inn o:'I 

eeo Slik skal Oslo bli E'n bedre og tryggere by: 
••• Ordenspolitiet skal styrkes. Unitormert, pa
truljerende politi skal selte:; inn pa T-b,mcn og 1 
parkene 

••• Pcli!iel,; nn•kotik.as1ci.. s jon Sk.JI tilføre:, ~li! 
linger og OOd'.'t.·ndi"! lli:'.lyr 
11'•• 0Yer!"'

1
,~-:' ig be,c<;~i:c•:· Derso1, _,, ! k..~I t..:ii: ti:· 

;H!E:r t..~ t ic.<,;..c·r . o ... ! •~l ..:1i ~! .- i, .'- · ~~ :· •; IE-Jt;.•l(,,,yJl,;t
o:dr1111g n~•r en kJn ringe foi ,i t;:i hjelp til ;; fjc;·it: defll . 

Med slike oppslag foran valget 1979 vur Arbeiderbladet og DNA sjøl 111ed på (i 
videreutvikle det de kaller hoyrebolgen. 

borgerlige partiene om å gjennomfore en I, 7 prosents nedskjæring på alle 
budsjetter i 1982.<251 Dette rammet eldreomsorgen særlig hardt. Resultatet var 
bl.a. reduksjoner i helgebemanninga ved flere sykehjem slik at pasienter måt
te ligge til sengs p.g.a. personellmangel. 

De to store partiene er også enige om en hardhendt rasjonalisering på kom
munale arbeidsplasser. Men en liten forskjell er det mellom A og H. Odd Wi
vegh formulerte forskjellen slik: «Vårt parti kommer selvfølgelig til å støtte de 
aller fleste forslag om effektivisering som kommer på bordet, men på helt 
andre premisser enn Høyre.»12°1 

Et hjertesukk fra ordføreren i samme debatt skulle klargjøre situasjonen 
ytterligere: «Dette er selvfølgelig ingen ønskelig utvikling, ... , men det er den 
faktiske reelle situasjon vi står oven/ or som er beste/limende. »m, 
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Og «den faktiske reelle situasjon» det er bl.a. de statlige direktiver som til 
enhver tid er gitt for å sikre nedtrapping av offentlig tjenesteyting, i det tempo 
som stat og borgerskap mener er nødvendig. 

I. Kilde: Fakta og argumenter om Høyres Statsbudsjett. Utgitt av DNA 4. oktober 1982. 
2. Kilde: NOU 1977, nr.22 . Finansiering av helseinstitusjoner, s. 5. 
3. Kilde: St.meld. nr. 74. Langtidsprogrammet 1974-77. Spesialanalyse 2. Sosialpolitikk. S. 87. 
4. Kilde: Vedlegg l til Sl.meld . nr. 9 (1974-75. Her sitert etter NOU 1977, nr. 22, s. 5. 
5. Kilde: S1.meld . nr. 76 (1977-78) Tillegg til langtidsprogrammet 1978-81. Avsnittet om «et økonomisk 

handlingsprogram for de nærmeste par år» . 
6. Ki lde: Kapittel 4 i St.meld. nr. 76 . En tabell viser at en innstramming på en milliard kr. øker arbeids

ledi gheta med ID-14 000 årsverk, hvis den rammer kommunenes drift, men bare 4-5 000 årsverk hvis den 
rammer bedriftenes investeringer. 

7. Kilde: Innledningskapitlet i Finansrådmannens forslag til Oslo-budsjett 1979. 
8. Samme kilde . 
8 a. Langtidsprogrammet 1982-85, s. I. 
9. Samme kilde, s. 204 . 

10. Samme kilde, s. 204 . 
11. Norges disponible inntekt , eller den disponible nasjonalinntekta regnes ut slik: 

Brutto nasjonalprodukt 
.;- kapitalslit 
= Ncttonasjo~alprodukt 
.;- Stønader til utlandet 
.;- Utlendingers inntekt av kapital i Norge 
= Disponibel inntekt for Norge 

12. Ki lde: Fostervollutvalgets innst illing om «Kommunaløkonomisk styring», s. 38. 
13. Kilde: Økonomisk utsy.n over 1981, s.5, tabell K. Summen hvert år blir ikke IOO"la. Det skyldes at inn

betalingene av arbeidsgi~eravgift til folketrygda ikke er tatt med her. 
14. Kilde: Økonomisk utsyn over 1980, s 135. 
15. Kilde: «Full sysselsetting og økonomisk vekst ut en innasjon. Utg. september 1981 av Johan Melander 

m.n. s. 83. 
16. Samme kilde, s.83 . 
17 . Kilde: Fostervo llutvalgets innstilling, NOU 1982, nr . 9, s. 26-27. 
18. Kilde: Kongelig resolusjon av 4.9.81, stensilert utgave, s. 26-27. 
19. Kilde: Finansrådmannens innstilling til Finansutvalget av 7. l0 .82, om «Endrede forulSetn;~ger etter at 

finansrådmannens budsjettforslag for 1983 ble lagt fram», s. I. 
20. !-;ilde: Rapport fra det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, august 

1981, s.27. 
21. Kilde: Innstilling fra kommunal og miljøvernkomiteen, av I. juni 1982. Innst. S.nr. 294 (1981-82) s.4. 
22. Arbeiderpartiets alternative st~tsbudsjett. En aksjonsplan for full sysselsetting av 18.10.82 s. J 5. 
23. Kilde: Arbeiderbladet 9. juni 1979. 
24. Kilde: Bystyrereferatet fra 10. desember I 981, s.14. 
25. Kilde: Protokollen fra formannskapet s møter i januar 1982 . 
26. Kilde: Bystyrereferatet fra 10.desemb<r 1981, s.12 . 
27. Samme sted , s .5. 
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FORTSATT SOSIAL BOLIGBYGGING? 
(Åpent spørsmål til Arbeiderpartiet og mellompartiene). 

Årets statsbudsjett er offentliggjort. Det bekreftet det vi fryk
tet,- vi står over for en prinsipiell omlegging av vår boligpoli
tikk: 

Både i Aftenposten og Arbeiderbladet er det lagt fram tall som 
viser at "folk bor seg ihjel". Selv~ inntekter rekker ikke til bo
utgiftene og nødvendige livsnødvendigheter. 
Det er de siste årene skjedd en rekke endringer i vår boligfinansi
ering, der det kanskje kan være vanskelig å skille de viktige prin
sipielle endringer fra de mere symptonpregede kriseløsninger. 
Den største diskusjonen i det siste k~ gått omkring takstendringe
ne, et viktig, men tross alt underordnet problem. 
Arbeiderpartiet har rettet sterkt skyts mot Høyre og de siste til
takene, og høster nå ufortjent politisk gevinst på dette. Det er nem
lig Arbeiderpartiet selv, sist gjennom boligmeldingen til regjerin
gen Brundtland som har gjort disse tiltakene "nødvendig". 
De gamle taks-tene ~ for lave og boligkooperasjonen ~ "et -::t~engsel" 
for folk som ville skaffe seg en ny og bedre bolig. Det gamle takst
systemet var i ferd med å sprenge boligkooperasjonen_innenfra, gjen
nom kravet om oppløsningsrett,~ Arbeiderpartiet ville blitt presset 
til å foreta de samme endringer dersom ' ikke Høyre var kommet til mak
ten. 
Det som likevel er av størst interesse i denne sammenheng er hvorfor 
dette problemet ble akutt. Og her begynner vi å nærme oss de større 
linjene i boligproblemet. 
Etter krigen finansierte staten ca. 80% av anleggskostnadene for en 
bolig med Husbanklån. Dette lånet ble nedbetalt på 75 til 100 år. En 
nedbetalingstid som sto i rimelig forhold til boligens forventede le
vetid, 
I dag finansierer Husbanken bare ca. 
nedbetales på 25 år. I løpet av kort 
forvalter en meget stor verdi. 

40% av byggekostnadene og lånet 
tid eier du hele leiligheten og 

Slik systemet var etter krigen var borettshavere i realiteten leie
tagere med Staten som "gårdeier". I dag blir alle raskt selvei~ 
Det er på relativt kort tid oppstått et stort selveierm,· rked, der også 
borettshavere hører hjemme. Når leiligheter skal skifte eier, eller 
noen skal inn på boligmarkedet må umiddelbart nesten hele leilighetens 
verdi betales. Det sier seg selv at dette greier de færreste. 
Folk som bor seg ihjel, (eller blir boende i utilfredsstillende for
hold) og boligproduksjonen stagnerer. OBOS-køen er med ett radert vekk. 
Folk har ikke råd til tilbudene og faren for tomme leiligheter er over
hengende. Høyres offisielle politikk er å redusere den generelle bo
ligsubsidiering til fordel for den sellektive, Fram til nå er både~e
nerelle og sellektive støtten redusert. Før statsbudsjettet ble offent
liggjort, var det bebu~t store endringer her. Dette skjedde ikke. 
Riktignok_er etableri:ri"gst-ammen foreslått økt fra 440 mill.kr. til 
620 mill, kroner. Dette er marginale tall i den store sammenheng, For 
det første kompenserer engan~ ikke økningen i den reelle nedgang av 
den totale utlånsramme bare t~ :;- 1982 til 198J. For det andre kan 
det være av interesse å se på hva dette betyr for den vanlige bolig
bruker.Der er grunn til å anta det er ca. 20000 familier uten opp
spart kapital av betydning, eller egen leilighet som bytteobjekt, eta
blerer seg på boligmarkedet, enten i ny eller brukt statsbankfinansi
ert bolig. 
Med de tall som er fremkommet i pressen i det siste (5000 kr./mnd. i 
ny og JOO kr/mnd. i brukt borettslagsleilit;het) skulle det vu]re unod
vendig å argumentere for at samtlige av disse 20000 trenger tille[;gs
lån, dersom boutgiftene skal stå i rimelig forhold til inntekten: Dvs, 
at det bare blir J1.000 kr. til hver. 
Med innskudd idag opp mot J00.000 kr. 
verdi. 

ser vi at dette beløpet har liten 
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- 2 -
Nå ligger det i kortene at Regjeringen ikke har sagt noe ko : kret om 
hva som regnes som akseptable boutgifter. Målsettingen om 2 fo av gj.sn. 
industriarbeiderinntekt er forlatt. Er det en må lsetting at begge de 
voksne i en husstand skal jobbe for å greie boutgiftene? Sk 1 bout
gif ter være 50 % av gj. sn.ind.arb. inntekt? Dersom etableri , gsl å net 
s k a l vær e b e hovsprøvet må Regjeringen formulere en må lset ti g her. 

Husbanken h a r . siden krigen vært statens v i k tigste virkemidd 1 til å 
r ea lisere sin boligpol i tikk. Banken er i dag til de grader in g estek
k et at en vanskelig kan se at den vil være istand til å f vl e denne 
rolle, dersom ikke vilkårene for lån endres. En overveiende del a v bo
li g finansieringen er n å overført til privatba nkene der kund e forhold 
( Dvs. storrelse på inntekt) er avgj ørende f or lån. Mere u so ial kan 
.ikke en boligfinansiering gjøres. ··· ·--. 

N~tt spørsmål til Arbei cl e , partiet 
o g Mellompartiene blir derfor: Vil disse partiene g å inn for å gjen
r ei se Husbankens betydning i ·vår boligbygging ved å: a9 øke antall 
sta tsbankfinansierte boliger? b)øke lånets størrelse i forh , ld til 
byggekostnadene? c ) vesentl~g f orlenge avdragstiden på låne 1e? d)fort
s a tt f oreta en generell s ~bs i diering av boli g byggingen ved at Husbank
renten ligger noe lavere enn markedsrenten? Eller skal via se slaget 
f or tapt, og belage oss på et annet system der pri v atbankf i mansiering
-e-n- o g selektiv bostøtte er bærende prinsipper. Prinsipp som frem til 
i dag etter min vurdering har hatt alvorlige negative konse v enser. 
Arbeiderpartiet h a r vært klart splittet i dette spørsmål. BJ utgiftut
valgets Mstilling som d a nnet grunnlag f or Boligmel d ingen e 1 be v is nok 
for d e t. ~lellomp a rtiene har v ært vaklende med p å dansen. De l er øn
ske li g med et klarere standpunkt til vår"sosiale" boligpoli l ikk. 

I . 
ark . MNAL . John D.Martens 
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Til: Stortingets kommunal og miljø- kommite. 

Uttalelse på Generalforsamling i Borettslaget .•..... 

Boutgiftene har økt drastisk de siste årene både i nyere og eldre 

borettslag. Dette skyldes i hovedsak de forverrede betalingsvilkå

rene til Husbanken. Renten er økt og avdragstiden redusert. 

Det er de politiske myndihetenes uttalte politikk at midler til 

bygging av nye boliger skal skaffes til veie ved bl.a. å drive 

inn eldre Husbanklån raskere. Dette skjer nå ved at den såkalte 

justeringsprosenten settes langt høyere enn det som var storting

ets opprinnelige intensjon. 

Husbanken øker sine termininnbetalinger (renter+ av

drag) med 15- 23% fra 1982/83. , 

Dette er langt over prisstigninga og medfører at borettslag kan 

få redusert den totale nedbetalingstida helt ned til 18 år. Dette 

er til og med dårligere enn på det private marked. 

Etter at momsen ble innført for fullt på boligbygging · 

går staten med et overskudd på ca. 1,5 milliarder kr. innen denne , 

sektor. (J mill. i moms og 1,5 mill, i utgifter). 

lJen"sosiale"boligbygging har forandret s~g fra å være et subsidiært 

fellesgode til en melkeku for staten. 

Dette skjer samtidig med at s~lieiere ' og folk med sto~ 

re inntekter drar spesielle fordeler av muligheten til å trekke 

gjeldsrenter fra på selvangivelsen. 

Statens såkalte sellektive bostøtte er blitt en klar 

støtte til rikfolk. 

Som medlemmer i boligkoperasjonen stiller vi oss solidariske med de 

som skal flytte inn i nye boliger. 

For første gang etter krigen risikerer vi at leiligheter blir stå

ende tomme fordi folk ikke har råd til å flytte inn i dem. 

Regjeringens boligpolitikk er en trussel mot hele boligkoperasjonen 

og den "sosiale" boligbygging. 

Ut fra dette vil vi kreve: 

.i:\. - Termininbetalingene fryses fast på sitt nåværende nivå, 

En ytterigere oppjustering aksepteres ikke. 

<,.., - Det må settes et effektivt rentetak som rammer 

de høytlønnede, 

C.. - Husbankens lånevilkår må forbedres gjennom at lånet utgjør en større 

del av byggekostnadene , renter reduseres,og avdragstiden f 1 or enges. 
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MATERIALE OM FORSVARS- OG FREDSPOLITIKK 

Dette materialet består av flere deler. 

Først kommer en artikkel som behandler helheten og 

noen hovedsaker. I tillegg tar den opp noen generelle 

erfaringer. 

Hovedtyngden av stoffet finner du i 

Forsvar og Fred, RV-hefte fra 1981, av Per Gunnar Gabrielsen. 

Dette bør du lese med blyant. De sakene du vil ha utdypa 

finner du stoff om i følgende publikasjoner: 

"Militærprogrammet til AKP(m-1)", hefte på Oktober 

"Sterkt, uavhengig forsvar", , Per Gunnar Gabrielsen, 

Oktober forlag. 

"Slik er Sovjets hærV Oktober forlag 

"Geriljakrigføring i Norge\' Per Gunnar Gabrielsen, 

Oktober forl ag 
"Krig i Norge" , Per G. Gabrielsen, hefte Oktobe r forla g 

Som et tillegg, men ikke som uttrykk for hva som bør 

være de høyest prioriterte områdene, vedlegges en 

artikkel om mellomdistanseraketter og nedrusnting 

og en artikkel om Nato. 

Tilsammen gir dette et skoleringsopplegg som skulle være 

brukbart. 
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DET GJELDER SJØLRÅDERETTEN! 

I en rivaliseringskrig mellom Sovjet og USA trenger 

okkupantmakta i Norge politisk kontroll. Det vil sia 

okkupanten tar makta fra det imperialistiske norske 
0 

borgerskapet. At de trenger støtte i borgerskapet fora 

utøve denne makta rokker ikke det grunnleggende faktu 

at Norge mister sjølråderetten. 

Sovjet har indre problemer i en ekspenderende kapital(stisk 

økonomi. Derfor går sosialimperialismen til krig. Den norske 

økonomien blir integrert og underlagt sovjetiske beho 

Sovjets imperialistiske krig krever enorme ressurser. 

Dette vil skjerpe utbyttinga av arbeidsfolk i Norge. 

Det er utenkelig at det nye diktaturet i Norge får non 

annen form enn et fascistisk diktatur. Norsk sjølråde ett 

blir ikke undergravd, men pulverisert. Kampen for sjølråde

retten blir møtt med fascistisk terror fra verdens st rkeste 

militærmakt. 

Dette er ikke en mulig skjebne. Det er på grunnlag av 

ei marxistisk analyse den sannsynlige sdkjebnen til d , n 

norske nasjonen. 

En okkupasjon vil gripe djupt og hardt inn i vår situ sjon. 

Sult, under- og feilernæring ligger rundt hjørnet når 

et land med 50% sjølberging i jordbruket okkuperes av et 

land med matvareproblemer i fred og akutt matkrise i rig. 

Helse-, sosial- og utdanningssektoren trues ikke som i dag. 
har Pengesekken styres fra Kreml som enorme behov for kapital 

i sovjetisk industri og penger til å holde militærmakJ a 

inntakt. Arbeidsløsheten blir enorm i et land som vår hvor 

råvareimport, vareeksport eL så sentralt, med statsad inistra

sjon og service-næringer som blir langt på vei overflødig

gjort. Sovjet trenger arbeidskraft i Sovjet og på sov jetiske 

militære anlegg i Vest-Europa, tvangsarbeid og slavea beid. 

Norsk kultur blir ei utfordring for okkupanten. Russi isering 

av s a mfunn e t, inkludert unga blir erstatninga. Dette er ingen 

detalj~rt og vitenskapelig gjennomgang, men ei under

strekning av hva sjølråderetten betyr mer konkret. 
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DET BLIR MOTSTAND 

Nasjonen vil forsvare seg. Motstanden blir mangfoldig. 

OM nasjonen skal overleve, må den frigjøres med krig. 

Ingen ikke-voldslinja kan jage ut en sosialimperialistisk 

okkupant, i Norge like lite som i AFghanistan. I et sovjet

okkupert Europa blir sjansene for utenlandske soldater som 

befrir Norge minimale. 

De som har makta i dag, borgerskapet, mangler nødvendige 

forutsetninger for å reise nasjonal krig mot okkupanten. 

Klassegrunnlaget deres betyr kompromiss, knefall. Derfor 

finnes det heller ingen planer for åssen Norge skal befris 

hvis landet okkuperes, som det f.eks. gjør i Kina og Jugo

slavia. Ei lita gruppe kan ikke nedkjempe o 

En liten del av folket kan ikke jage ut okkupanten. Hele 

folket må reise seg, Kanskje halvparten av voksne mellom 

20 og 40 år, med kompakt støtte fra resten, må formes som 

en folkehær for å få styrke nok til å nedkjempe okkupanten. 

Det finnes ingen annen formel på dette enn folkekrig. 

SOSI ALISME 

Imperialisme betyr krig. I dette systemet blir et supermakts

oppgjør mellom Sovjet og USA avløst av nye imperialisitske 

rivaliseringskrige~g/rettferdige kriger mot imperialistisk 

undertrykking. Bare sosialismen kan få slutt på dette. 

Ingen kan utelukke at den sosialistiske revolusjonen i Norge 

kommer før/ikke i sammenheng med et sannsylig rivaliserings

oppgjør mellom supermaktene, sjøl om det er lite trolig. 

Men et sosialistisk Norge vil trolig bli okkupert for at 

sosialismen skal knuses. Det gir grunnlag for å påstå at det 

er en vleidg nær sammenheng mellom folkekrig og sosialistisk 

revolusjon i Norge. 
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HVORFOR BLIR DET KRIG 

Leninismen gjør det mulig å analysere årsakene til 

en ny verdenskrig. Det er like viktig for oss å trekke 

fram dette som det er å trekke fram årsaken til den 

kapitalistiske krisa. Folk er opptatt av det, mottakel·g 

for jævli grunnleggende argumenter mot imperialismen, 

for sosialismen. 

De andre partiene skjønnmaler imperialismen. Både ford· 

de neglisjerer utplyndringa i den J.verden. Og fordi 

de pumper opp grove illusjoner om fred under imperialismen. 

Høyre finner desperate "andre" årsaker når de kjører m 

"kommunisme i J.verden/Indokina/Sovjet" og når de fram 

hever Hitler som helt spesiell, psykopat uten monopoli 

oppdragsgivere. SV har en annen variant, Carter/Kenned 

blir det harlemske motstykket til Reagan/Willoch. Kans je 

Andropov virkelig mener fred? Det imperialistiske syst 

går fri, akkurat som kapitalismen går fri i krisepolit"kken. 

Først og fremst ytrer den reaksjonære teorien om frede ig 

imperialisme seg i trua på at nedrusnting betyr fred. 

NOEN KOMMENTARER TIL "LINJA" 

I den forrige valgkampen la RV i praksis opp til agita jon 

rundt parola "sterkt, uavhengig forsvar". Parola er vi tig, 

men den representerer ikke helheten i vår politikk, ik ,e 

en gang det sentrale i forsvarspolitikken. For sjøl et 

"sterkt, uavhengig forsvar" vil trolig bli nedkjempa. 

Folkekrig er del av vår strategi, endringer av det bor ,erlige 

forsvaret et ledd i taktikken. 

Kampen for sjølråderetten må opp og fram. Ellers får i eer 

om at "krigens ofre er for store" feste og kapitulasjo ismen 

vokser fram. Jfr. utdrag av Øistein Farmanns artikkel. 

Dette henger sammen med at forsvars- og fredspolitikke 

er kamp om politiske linjer, ikke i første rekke et omJ åde 

for militæreksperter. Forsvarsviljen er helt avgjørende. 
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Den henger sammen med at kapitulasjonisme ala Parmann 

blir avvist, sjølråderetten blir konkretisert, - at 

folk ser at det er mulig å vinne over imperialismen, 

eks. J. verden, - og endelig at det finnes forsvarsplaner 

og forsvarsmateriell som gir et grunnlag for motstand. 

Det hjelper ikke med det siste hvis folk ser motstand 

som nyttesløst. 

Vi har lett for å bli defensive pga. blant annet freds

bevegelsen. Det finnes ikke noen gode ~r11nner for det. 

Når vi legger fram helheten i politikken, gir det tvert 

om mange offensive vinkler. I det følgende legger jeg fram 

et knippe eksempler som det finnes mange av. 

- sammenhengen nedrustning - kamp mot krigen. Snart stiller 

alle, uten nei til atomvåpenkampanja, opp sammenheng 

mellom denn~ kampen og demokratiske rettigheter i Sovjet

Østeuropa. Poenget med å kjøre to supermakter, i , motsetning 

til Nta og Høyre.Poenget med smh. atomvåpen og konvensjonelt 

forsvar, at konv,forsvar hever atomterskelen som er vårt 

og Galtungs poeng. SVs mål total nedrustning, ikke et øre 

så lenge Norge er i Nato (alt.budsj. deres forutsatte ut

melding.) 

- Logikk-klikken til pro-Nato men ikke praktiske mulig-

heter til overføringer av Natostyrker. At Høyre og co. står 

uten alternativer viss ikke hjelpa kommer. At det er 

identisk med Natodoktrina -atomvåpen - eller kapitulasjon. 

At Høyre og co. stpr uten alternativ om forsvaret bryter 

sammen. At de bygger forsvaret på atomdoktrina, mens 

sivilberedskapen forutsetter at atomvåpen ikke blir brukt. 

Når du har gått gjennom materialet i dette opplegget, kan du 

~ forsvars og fredspolitikk, mye mer enn de aller, aller 

fleste politikerne vi stiller opp mot. Norske politikere 

veit nesten ingenting. Det er ingen grunn til å være 

defensiv for vår del eller la oss dupere. 
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KIS 3/81 

Øistein Parmann er født i 1921. For
uten Statens håndverk- og kunstindu
striskole har han universitetsbak
grunn med fagene kunsthistorie, lit
teraturhistorie og fransk. 

Parmann har vært journalist, 
kunstkritiker og kulturredaktør _ i 
Morgenbladet. En periode var han 
lærer ved Steinerskolen i Oslo, senere 
redaktør av Forbrukerrapporten. 

Fra 1974 har han vært ansatt i Dre
yer Forlag, der han de siste årene har 
innehatt stilling som forfagsjef. Han 
er også medlem av Det norske akade
mi for sprog OK litteratur. 

Øistein Parm,rnn har forøvrig ut
gitt en rekke bøker om ulike emner. 
Mest kjendte er kanskje hans publi
kasjoner på det kunsthistoriske om
råde med bøker som «Dagfinn We
renskiolds trerelieffer», «Norsk 
skulptur i 50 år», «Harald Dahl» og 
«Halvdan Egedius» . Han har også 
skrevet boken « Tegneskolen gjen
nom 150 år». 

ben. 
Men akkurat som franskmennenes 

Maginotlinje , kan gigantsystemene 
komme ti l å gi en falsk trygghet, selv 
om vi trøster oss til at amerikanerne 
på cowboyvis vil være så «fast to the 
trigger» at de dreper først. 

Vi fikk nylig en god anskuelsesun
dervisnin g om hva USA's enorme 
krigspotens i virkeligheten er verd: 
ingenting. Ved hjelp av noen gisler 
kunne en sinnsyk olding i måned ef
ter måned hundse, håne og ydmyke 

_ Fredsbevegelsen 13 
amerikanerne uten at de kunne løfte 
en finger til gjengjeld. 

Det var en effektiv og billig krigfø
ring. I denne retning må vi tenke oss 
den neste krig - en billig, men effek
tiv terrorkrig. Så kan USA og Sovjet 
sitte der bak sine enorme krigsmaski
ner, sine Maginotlinjer. 

Min tro - og noe mere enn å tro 
kan ingen av oss, enten vi er utenriks
ministre, professorer, generaler eller 
journalister -: er at hvis den rike del 
av verden - og til den hører Sovjet li
ke meget som USA og Norge - ikke i 
tide klarer å komme til en ordning 
med den fattige del av verden, så må 
vi rike snart måtte forsvare oss mot 
de sultne, og de vil ikke vise noen nå
de. Og når den dag nærmer seg, bør 
vi nettopp ikke innbilde oss at vi er 
de sterkeste. En tidsinnstillet atom
bom be i Washington, Moskva eller 
kanskje Oslo, og noen timers ultima
tum . Det skulle være en smal sak. 

Dette er grunnen til at jeg ikke tror 
på noen Øst-Vestkonflikt, fordi vi til 
syvende og sist er i samme båt. 

Men jeg utelukker ikke at et uhell 
eller en sinnsyk hjerne kan komme til 
å utløse den store konflikten mellom 
supermaktene. At noen av den grunn 
kan føle seg tryggere jo større rust
ninger som holder hverandre i noe 
man kaller likevekt, det går over min 
forstand. Videre går det over min 
forstand at noen tror det går an å vin
ne en atomkrig, videre at en atomkri 
vil la seg begrense. La oss like godt se 
i øynene at en krig mellom supermak
tene, eventuelt med Europa som førs
te slagmark, blir en atomkrig og den 
vil bety slutten - ikke bare på vår sivi
lisasjon, men på jorden som opp
holdssted for mennesker. Altså må vi 
for enhver pris unngå atomkrig. Jeg 
understreker: for enhver pris. Og no
en må begynne. Vi må begynne, sier 
kvinnene som gikk Fredsmarsjen, 
fordi prisen - hvis så galt skulle hen
de - for den såkalte frihet, (som Ib
sen kalte fr iheter) er blitt for høy. I 
valget mellom utslettelsen og ufrihe
ten velger de ufriheten, fordi de hev
der at ingen av oss har rett til å velge 
tilintetgjørelsen av jorden og livet på 
jorden på vegne av de slekter som 
skulle ha levet efter oss. 

Ser vi på historien, er det bare no
en få korte perioder hvor folk har le
vet i frihet. Hovedinntrykket er vold 

og undertrykkelse. ' en histo_riens 
prosess har rullet ubønnhørlig videre 
med menneskelig nø og lidelse i 
kvantitativ overvekt or alltid med en 
minoritet i et privilege t herskerskikt, 
enten det nu var rom -rske tyranner, 
amerikanske slaveeierJ eller represen
tanter for gårdsdagen privatkapita
lisme. 

At fortvilelsen ka gripe oss, er 
forståelig. Vi kan ten e at hvis vi ik
ke her og nå klarer å opprette tusen
årsriket med frihet, r~ttferdighet og 
velstand, eller . forsv are det vi har 
oppnådd i retning av &isse idealer, så 
la oss heller kaste oss J t i det kollekti
ve selvmord. Dette e en valgmulig
het vi har fått idag i motsetning til 
tidligere tiders menne ker. Og et slikt 
valg er til og med fo rståelig . 

La oss derfor rolig • røfte situasjo
nen med et Norden - jerne et Euro
pa - uten atomvåpen . Det vil i verste 
fall kunne resultere i e russisk okku
pasjon, i beste fall a vi får være i 
fred. Som en melloms

1 
tuasjon kunne 

man tenke seg noe i r tning av en fri
villig « finlandisering)>, Finland og 
Russland har i vår ti vært i krig og 
begge har tilføyet h erandre dype 
sår . Ingen av partene ønsker et nytt 
oppgjør , men prisen, som den sterkes
te uuttalt dikterer, er Jat Finland går 
stille i dørene utenri~spolitisk sett, 
finnene har måttet påJlbgge seg en viss 
selvbeherskelse. 

I og for seg ikke ei umulig situa
sjon å leve med, og i e hvertfall langt 
å foretrekke fremfor tslettelsen i en 
atomkrig. Og igjen: df som forsøker 
å innbilde oss at en atomkrig Jar seg 
vinne eller begrense, t kler uansvarlig. 

Forleden ble mitt i synspunkt be
svart med følgende: «f ort ell det til en 
eksilrusser eller en eksiltsjekker. » Til 
det vil jeg svare: milli ner av menne
sker omkring i verden lider idag langt 
mer enn de fleste eksilpolitikere og 
eksilforfattere. En avj de mer feterte 
russiske eksilforfatt9re, Alexander 
Zinoviev, reiser rundt og dekreterer 
at sovjetsystemet ikkb Jar seg endre 
innenfra. Denne påst~nd bru"es idag 
som et hovedargumenf for at det ikke 
nytter å arbeide for lier håpe på et 
systemskifte. 

Neivel, kanskje ik ~e over natten. 
Men ingen skal innbillie meg at Sov
jetregimet, i motsetnil g til samtlige 
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NEDRUSTNINGSFORHANDLINGER 

- et skritt nærmere krigen! 

Nedrustningsforhandlinger, ikek-angrepspakter, traktater 

er det Lenin kaller midlertidige avtaler mellom rivali

serende imperialistmakter hvor det grunnleggende trekket 

er antagonismen. Noen varige allianser er utelukka. Fredelig 

nyoppdeling er utelukka. 

Virkeligheten gir leninismen rett. Sånne forhandlinger 

er regelen under imperialismen. Mens de kan gi skinn 

av virkelige, fredelige nyordninger, er de et skalke

skjul for den intense rivaliseringa. Resten av artikkelen 

gir tre eksempler på dette. Som en konklusjon kan vi si 

at den oppadstigende, mest agressive imperialistmakta 

gang på gang har brukt disse forhandlingene som røykteppe 

for sterk opprustning, at de små nasjonene gang på gang 

blir ført bak lyset og svekker forsvarsevna si. 
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T NEDRUSTNING SFORHANDL 

skjedd opp 

makter har 

har 

I.( 
Folkeforb4ndet 

dene, hva s 

· forhandlin ge 

som ,ar 

de 

orhandling , r O f 

freds beva r e nde 11
• 

Ette r 1 .verdenskr ig trådt e USAs president til med Folke 

forbundet. Offisielt var tanken at et overnasjonalt org In 
skulle stå som kollektive garantister om freden, dvs. at 

et angrep på et land skulle oppfattes som angrep på a11 l 

landa i forbundet. President Wilsons motiver var nok I 
snarere at forbundet skulle være en kollektiv for seier err ( 

i den 

Norge 

om at 

imperialistiske 1. verdenskrigen. Nøytrale land s @m 

la stor vekt på denne tanken, bygde opp under myt 4n 

konflikter kunnB løses gjennom diskusjoner. Domst ! len 

i Haag var et eksempel på en sånn overnasjonal retts

institusjon. 

De imperialistiske motsetningene mellom Tyskland og Eng and , 

Frankrike slo som kjent beina under forbundet. Japan gi l k u 

etter angrepet på Kina, Tyskland trakk seg når forbunds 

medlemskap ikke lenger kunne skjule at Hitler leda en 

opadstigende, agressiv stormakt. Men ideologien rundt 

Folkeforbundet førte for Norges del til at ikke krigsfa en 

ble tatt alvorlig før det var alt for seint. 

Det neste framstøtet blir historisk presentert som 

avtalene mellom England og Tyskland om begrensninger i 

flåtestyrkene. Det blei f o rhandla og skrevet kontrakter. 

REsultatet ble at England legitimerte framveksten av 

on tysk flåte som sprengte Versaille-traktaktens 

rammer for tysk militærmakt. 11 Begrensningene 11 ble skinn

manøver for storstilt opprustning. 
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En gjennomgang av etterkrigstida viser det samme 
mønsteret: den oppadstigende stormakta bruker spillet 

om begresninger og nedrusnting som skalkeskjul for å 

styrke seg sjøl. Det kan være grunn til å se særlig på 

de to mest omtalte avtalene, SALT I og SALT II. 

I 1963 hadde USA det Gamme antall strate~isko kjornafy3isku le v

eringsmidler som i 1983. Men da hadde Sovjet kun tiendeparten så 

mange interkontinentale raketter og bombefly som USA. Imidlertid 

hadde Sovjet nådd det teknolo'giske gjennombrudd i minia tyriseringe r, 

av kjernefysiske stridshoder og alt lå klart til den største kapp 

rustningen verden har sett. Etter en treg start hadde de doblet 

antallet på tre år, tredoblet dette igjen de tre neste &r og tat t 

igjen USA i 1972. Og hva skjedde i 1972? 

Samtaler begynte i 1969 mellom USA og Sovjet og disse ble kon

kludert i 1972 med underskrivning en av SALT I i M o ~~ kva mel lom N -L xoi , 

og Bresjnev. SALT I-avtalen var ikke noe forsøk på å re duse re ar~ e -

. nalene av atomvåpen, det var en frysavtale.' Avtalen se men terte det 

da eksisterende antallet raketter, silobaserte og ubåtbaserte, utfr 

hva hver av partene allerede hadde: 

USA: 1054 raketter i siloer+ 710 rakett e r på 44 ubåter = 1764. 

Sovjet: 1408 raketter i silo+ 950 på 62 ub&ter = 2358. 

Begrensning på 200 anti-rakett raketter på hver. 
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Imidl e rtid hadde ikk e USA fl e r enn 656 r aketter på 41 ub~ta , 

N~xsiil:.rnx1ihd;:Jrn:xxN:ta1:i.ie:t x±kki&xøk:la~ og hadde he ller i kke planer , m 

fle r. N1 e r a nta llet s unket til 34 i 19 83 . Me n En gl and hadde 6 t 

i~ raketter på fire ubå ter og det korresponderer gansk e likt m d 

de 54 mang lend e amerikanske. 

Sovjet hadd e bare litt over halvpartens~ mange ubåtbaserte 

raketter som tillatt, men til gjengjeld et par hundre silobase , t e 

typer for man ge. Følgelig betød avtalen en tillat else til y t te -

liger e opprustning for Sovjet. 

Bombefly ble ikke regn e t med i avtalen, men USA hadde omtre , t 

tre ga nge r så mange som Sov jet" ca. 45 0. il1.L: C /,){' _ 

SALT-1 avtalen var en seier for Sovjet, både fordi de fikk a 

langt flere l eve ringsmid ler enn USA og fordi det i kke ble satt 

noen teknologiske be gre nsninger i de t hele tatt. 

Neste rund e med avt a ler ble ført mens USAs politiske a nse e l e 

i verden var på et absolutt lavmål i historien. De ble ført me J s 

Sovjet so lte seg i verdens gunst som hovedstøtte til Vietnames lrn e , 

OG mens USA ble XXNM~~tx slått militært av dette l andet, 

I midten av 1974 ble det ført forhandlin ger mellom Nixon og 

Bresjnev i Moskva om en oppfølging av SALT I. Disse brøt samme , 

Nixon ble kastet på grunn av Watergateskandalene og Ford overt1k. 

I Vladivostok vinteren 1974 underte gnet Ford og Bresjnev en aide 

memoire, forløperen til det som skulle undertegnes i Washingto I 
1975 som SALT II. 

Disse avtalene ble inngått da USAs tilbakegang va r påta keli~, 

og Sovj e ts fram ga ng som den nye dominerende supermakta, like kar. 

Ikke unde rli g at dette aide memoire fikk hard kritikk i USA , b: de 

fra "v enstr-e" og høyre. Det ble umuli g fOr både Ford og Carter å 

få de nødv endig e 3/4 majoritet i kongressen. 
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Men selv om ikke avtalene ble ratifisert, ble den fulgt av USA. 

Dotte var ogentli~ en ~ttoårs tille~csprotokoll til SALT J, o~ or1 
i Geneve 

rekke forhandlinger siden Vladivostok, har utfylt den originaJ.e. 

Poenget er at on langt mer omfattende avtulo i prnksis blir 

fulgt enn den som USA opprinrielig ikke ville g& med v;, og d0n 

kan idag kalles SALT II. 

SALT II som den fxamxtixxijag. framsto i 1974, betød nok et 

kvantitativt frysforslag. Sovjet hadde da litt over 2/400 strate

giske kjernefysiske leveringsmidler. silobaserte interkontinen

tale raketter, ubåtbaserte raketter og interkontinentale bombe

fly, USA hadde rundt 2200. 

Følgelig ble taket satt på 2400, hvorav 1320 av jisxE rakettene 

kunne ha fler enn ett stridshode~ 

Sovjet hadde også 308 tunge raketter, SS-9, og taket pa disse 

ble følgelig 308. USA hadde 54, Titan. 

Igjen ble det klart at hele avtalen var på Sovjets premisser og 

USAs forhandlere prøvde spesielt i 1977 å gjøre noe med dette. 

Siden SALT I hadde SQvjet byttet ut sine eldre raketter med de helt 

nye SS-17, SS-18 og SS-19, alle med tilsvarende treffsikkerhet som 

de amerikanske og med fler stridshoder pii hver. Dessuten hadde de 

utplassert nye ubåtbaserte raketter, SS-N~S og SS-N-18, med til

svarende kvaliteter og lengre rekkevidde i tillegg. USA så sitt 

teknologiske overtak smuldre opp og forsvinne. Det var som 1957 

ornigjen, da Sovjet skj~t opp sin Sputnik til USAs store forbløf

felse. 

Totalt sett var altså avtalene om begrensning av de kjernefys

iske våpnene, slett ingen begrensning. Innen rammen på de 2400 

leveringsmidlene, økte man rett og slett antallet atomstridshoder 

p& hver rakett og sto igjen med en stor netto økninc. 
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Dette viser hvordan en begrensning blir en opprustning i~tedet. 

Det eneste man antakelig har oppnådd, er at de store fisjo h-fu

sjon-fisjonsbombene, med sitt enorme radioaktive nedfall, hi r for

svunnet. Trolig finnes nå bare de vanlige Hydrogenladningen ! med 

Uran-235 detonator, og ikke med et skjold av Uran-238 i tillegg. 

Dette er biproduktet av flere og mindre ladninger på hver r . kett. 

I 1977 ble det ført forhandlinger mellom utenriksministe Vance 

og hans sovjetiske kolleger og Carter la 

red11sering av atomstyrkene til begge land. 

0 sa fram et forsl , g om e 

Carters for~lag til Bresjnev betøcl & Ll □ nke antallet fra · 400 

til 2000 og så deretter til 1800, redusere antallet raketter med 

flere stridshoder fra 1320 til 11-1200, halvere antallet tu , ge 

raketter og sette begrensninger på nye typer og mod!Jikasjo er. 

Carter ville også ha fjernet den mobile SS-16, storebroren il 

SS-20 og begrense testoppskytninger. 

Ikke uventet ble dette forkastet av russerne, og istedet kom 

en ny avtale istand mellom Carter og Bresjev som skulle var , fra 

1/1-79 til 1/1-87, dvs. åtte år. Denne avtaler gjeJ.der idag meJ.lom 

de to supermaktene, men dens tekst er aldri blitt offentlig jort. 

Høyst sannsynlig inneholder den følgende; 
i 983 fr 

a) Nedgang i leveringsmidler fra 2400 til 2250. (Sovjet har~~ 
deles over 2400 

moo:x:xem:rxxck~, USA iittxNXEX~x9~~x har 1920.) 

b) Samme antall leveringsmidler med fler enn ett stridshode dvs. 

1320, men bare 1200 av dem på raketter. Resten som fiExRxkx1xsEX* 
0 I xakettexxpaxk~extx~~m~Efi1~ antallet bombefly som kan frakt , fler 

enn en krysserrakett. Forøvrig er den innbyrdes sjonglering opp til 

partene. 
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c) Maksimalt 820 silobaserte raketter med flere enn ett stridshod e . 

(Hver av partene har ca. 7000 stridshoder på rakettene, inklusi ve 

de ubåtbaserte, eksklusive de flybårne.) 

d) Ingen forandring i antallet tunge raketter, dvs. 308 . (S.)-/8) 

e) Kun en ny rakett kan innføres for hver, eks. MX for USA, SS-X 

for Sovjet. 

f) Ingen mobile interkontinentale raketter. De reserveres for Euro} 

som mellomdistanseutgaver. 

g) En maksimal rekkevidde på 2500 km på krysserrakketter. 

h) Krysserraketter kan ikke ha fler enn ett stridshode. 

i) Rakettsiloer skal ikke kunne hurtiglades og reserveraket ter 

skal ikke lagres nær siloene. 

j) Sovjet skal vært halvår levere en detaljert liste over sine 

strategiske våpen og spesifisere antall stridshoder. 

k) Maksimalt 10 stridshoder på en silobasert rakett . og 14 på en 

ubåtbasert. 

m) Maksimalt 100 anti-rakettraketter på hver, ned fra 200. Sovjet 

har nå demontert halvparten av sine 64, USA MtFiassRxtexaiixi dem

onterte sitt Safeguard-system fjorten dager etter at det ble oper

ativt i 1975. 

n) Sovjet får ha 39 ubåtbaserte rakett e r i Øs t ersj øen som mellom

distansevåpen i tillegg til sine SS-4/5/20. Type SS-N-5. 

) 
0 0 '/,, o Begrensning pa antallet krysserraketter på hvert bombefly pa -

m3-~+1Y-?efg;--tt. Dessuten skal rakettopphenget under vingene ut 

styres mej slik at dette kan oppdages fra satelitt. 

Det kan i tillegg være fler begrensninger enn dette og den mest 
er den som førte 

sannsynlige ~~årsakentil at møtet mellom Nixon og Bresjnev brøt 

sammen på sommeren 1974 og en ting Sovjet har mast om hele tiden. 

Et halvt ir etter kom nemlig Bresjnev og Ford sammen til den første 
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SALT II avtalen og ingenting var offisielt anderledes. Det ixon 

ikke kunne gå med på og som Ford muligens gjorde, var å inkludere 

I de engelske og franske atomstyrkene i den amerikanske totalen. 

Dette vil forklare hvorfor USA g±kkxro~"x~axRR fikk et frysn1vå 

høyere enn de faktisk hadde og hadde planer om. Hvis dette , ikk 

over hodet 

lematisk å 

serte dette 

på de to landene det gjaldt, er det forstålig pr 1 b-

si dette nå. Forøvrig tok det lang tid før Sovje i lan

argumentet i Geneveforhandlingene om mellomdist lnse-

rakettene i Europa. Det var faktisk ikke før Bresjn~v varg avlagt 

og Andropov hadde overtatt! 

Alt i 1969 gjorde forøvrig de europeiske NATO-landene de , klart 

at de ikke yille bytte disse rakettene hverken mot interkon inen

tale eller mellomdistanseraketter. 

Sovjet har forøvrig dobbelttellet tidligere også. Et par tre 

amerikanske atomubåter som ligger under den amerikanske Eur ,pa

kommandanten, har figurert både i mellomdistanse og langdis anse

f~xNaN~iiNgex~ oversikter fra deres side. 

Konklusjonen er at de strategiske våpenbegrensningene ik e har 

vært noen begrensninger. ØexNHxxf~xx~etxf~~~tRxf=xtx±iixH±x ~~t~± 

waxxf&ttxxKstex~F~ Summert opp kan vi si at: 

a) SALT-avtalene har ført til at Sovjet har rustet ensidig pp til 

først USAs nivå og deretter passert USA. 

b) Ved å sette et tak på antall raketter, er istedet rustni gen 
. . I 

konsentrert om a utstyre hver av dem med flere stridshoder g øke 

treff sikkeheten. EL~~jfel::t=-regn-es:tjklf~~vil--v.ls:~frvi--iiei_pe-'--;· ~e 

fo~/ ) '\(/ \ / J{~~med ef: '\id;hode . / , 
/ Hv~~.b~gge ~,, ~ h~.r 2~ ~~kette\:. kan ~nge sta: .. :~/ et /er-

1;'.·askels_~-~~-~,~p mo~/ m{(tpart,t3rt~ raket_ter'\~ a ødel~ -✓ re dem. ,,'Av 'or" 

k · ll. 0 

• k k ~e tt ~ ~ 0 ' •.1 · / bl X s J e ige ~~ -e~_.1 an i / ~ e re, ~a en s1."'~ garante ,e7/; Lap-t ) · 
'- ' /' ' '\ / / 

an.n_g,,:LJQ.'_1:1!1.n_~.:t __ Jqrdr_otas j .onen_,__-ai!!io sfæriske f ors ty rr e ls er· et~_, og - ------- - I _---,. -~ 
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MELLOMDISTANSERAKETTER I EUROPA 

FAKTABAKGRUNN FOR PÅSTANDEN: 

SOVJET HAR BYGD OPP EN VOLDSOM ATOMOFFENSIV MOT VEST-EUROPA! 

Det er kjent at Sovjet står med SS-20 rakettene retta mot 

Vest-Eruopa. Mulige Nato-utplasseringer er ment som en 

oppbygging mot dette. Vårt syn på disse mellomdistanse

rakettene er klart: Vi går mot utplassering av Nato

raketter, vi krever de sovjetiske ødelagt under internasjonal 

kontroll. Videre har vi gang på gang pekt på åssen 

Nato-strategien S2..& sovjetiske utplasseringer senker 

terskelen for atomkrig i Europa. Vårt svar er: 

- styrk vest-europas konvensjonelle forsvar sånn at 

ikke valget ved en sovjetisk invajson blir atomvåpen 

eller kapitulason. Vi har hevda at den linja som blant annet 

et solid flertall på Stortinget følger, fører til 

kapitulasjon. 

- styrk den sivile beredskapen så skadene ved en atomkrig 

blir minst mulig. 

I s amba nd med a t omf r ie s on or ha r vi kr e vd r ee ll fj orning 

a v våpna s om true r disse sonene, dvs. nedrustningskrav i 

motsetning til andre talsmenn for soner som fester tillit 

til skrevne garantier. 

Et stridsspørsmål i diskusjonen har vært hva som er bak

grunnen for situasjonen i dag. Resten av artikkelen gir 

material e som vi s er at det e r Sovjet som har bygd opp 

en stor overlegenhet når det gjelder mellomdistan9~yå,_:pen. 

Etter at de amerikanske mellomdist~nserakettene Thor og Jup-

iter var trukket tilbake fr~ Italia, England og Tyrkia helt~ 

be~ynnelsen av seksti&rene, sammen 

Matador og Mace fra Vest-Tyskland, 

med krysserraketter av typene 

har Europa blitt forsvart av 

de amerikanske interkontinentale atomvåpnene. 

De europeiske landenes egne atomstyrker i sekstiårene besto 

først av Englands V-bombere med Blue 

Mirage IV. I tillegg kom selvsagt de 

begge sider av jernteppet. 

Steel-raketten og de franske 

taktiske fly og r~ketter på 
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ik ty{_~ Ø-t/ t I )U,/;(i,?-t .J(, L i;-(1,~ 

USAs bidrag i Europa 'var'J\tre a:lh'Etd:rencr F-111 i England II g 
0 O I , I 

A-3 eller A-6 pa hangarskip i omradet. Senere ble Blue Steel 

byttet ut med Polarisubåter og Frankrike innførte rundt 197 1 

både ubåtbaserte og silob~serte mellomdistanseraketter. 

NATOs antall leveringsmidler var relativt konstant, fra , 60 

til litt over 400, inklusive fiJxøg -en dobling av antallet : -111. 

Sovjet kom fra midten av sekstiårene opp i ±wseN 1000 og har 

beholdt dette siden. Når de pistår at det er en balanse i Europa 

teller de med to-tre Poseidonubåter hvis mål er plukket ut l v 

deri amerikanske øverstkommanderende i Europa. Poenget er imid

lertid at disse r~kettehe, ca. 40 med 400 stridshodei, a lle l ede 

er telt med i SALT II som tidligere nevnt. 

Fram til 1975 b~sto de sovjetiske styrkene av SS-4/5 SS i rak

etter og bombefly av typen Tu-16.øgXfNH22xxføgeøxax Disse 1 v

cringsmJ.dlene xaxxa~ bygget på femtiårenes teknologi o~ kun e ikko 

kalles hverken moderne eller særlig effektive. Imidlertid mi vi 

ai at det eksisterte en ~•lativ balanse~ omridet, NATOs •n ~all 

var JO bare halvparten sa stort. SovJet nadde den avskrekni g

styrken de trengte så lenge NATOsV~pen ikke ble kvalitativt enda 

bedre. Men problemet var jo at det var i ferd med å skje. 

SALT Il-forhandlingene løste et kinkig problem med mello -
Tomahawk 

distansebornberen Backfire og~krysserrakette.Ae. til henholdsvis 

Sovjet og USA, ved å overføre dem til Europa. Dessuten ble ~en 

mobile SS-16 kuttet ut til fordel for mellomdistanseversjonen 

SS-20 bestående av kun de to øverse trinnene. 

Sovjet visste at USA ville utplassere Tomahawk fr i Eurooa 

og USA visste at Sovjet ville utplassere SS-20 og Backfire. Per

shing II korn noe senere inn i bildet. Ka Det nye kjernefysiske 

kappløpet var igang, denne gang i Europa. og det som en dire·te 
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konsekvens av SALT-forhandlingene. 

Det ble ikke gjort noe forsøk på å hindre denne utviklingen, 

hverken fra USA, Sovjet, NATO eller fredsbevegelsene. Sovjet sat

te igang en massiv oppbygging av SS-20 styrken, og som de fleste 

vet ble antallet atomladninger tredoblet av denne grunn. Hver 

rakett kan frakte tre stridshoder og antallet ligger nå på rundt 

1000. I tillegg kommer vel 100 Backfire, et par hundre SS-4/5 . 

og et par-tre hundre Tu-16/Tu-22 som er stasjonert.i de vestli ge 

deler av Sovjet. 

Videre er det innført en langtrekkende angrepsbomber, Su-24, 

i De Frontale Luftstyrker i Øst~Tyskland og Polen. Denne har 

ytels er tilnærmet de amerikanske F-111 fra USAFs Takti s ke Fly-
0 vapen. 

Følgelig har syttiårene betydd en dramatisk forskyvning av 

styrkeforholdet i Europa. O~i 

dette? Jl'.axxNA:iQxi:kk:e.xki:axxE1t:2x 

0 

pa 

Syntes NATO at Sovjet var i sin full rett? 

ikke NATO klar 

og NATO denne utvikl. 

var uunnr;åel·g? 

- Hvorfor reager ikke fred evegelsene 

- Var de ikke klar o 

brukt i Europa? 

de Sovjetiske 

Nå vil vel folk 

ikke andre protes 

egne raketter om 

nå så berøm dobbeltvedtaket 

selv opp, deretter prøver man 

"!lttHT 

iallefall 

å begge sider. E-1~ 
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UT AV KOMMANDOSYSTEMET 

UT AV DET INTEGRERTE MILITÆRE SAMARBEIDET I NATO 

Vi er mot Nato, for utmelding. Et første ste er ut av 
syn på kommando- kommandosystemet, styrking av fors~ar~evnen. I 
.s stemet Dette er en kort begrunnelse av var ~~oo~~iy:it~ du må 

se på den vedlagte skissa s om illustrerer e poenger. 

Nato har en sivil og en militær struktur, se skissa med 

ulike skraveringer. Det betyr at det politis e vedtaket 

om å stå som ko l lektive garantister for hverandre, er fulgt 

opp av en militær del som betyr militære, in egrerte 

strukturer som sikrer at denne unnsetningen skjer effektivt 

(Jeg tar for gitt at leseren har i bakhodet ~et politiske 

grunnlaget for Nato som en agressiv allianse som er kommet 

på defensiven overfor en imperialistisk supe makt.) 

USA har en spesiell posisjon i kraft av å væ e drivkrafta 

i Nato. Det gjelder USAs plass som sjef på t b ppen av 

kommandokjeden, Natos øverstkommanderende, d l t gjelder 

USA-unnsetningene som avgjørende for forsvar planene i 

Vest-Europa, USAs 3OO.ooo soldater stasjoner i Vest

Tyskalnd og "atomgarantien" fra USA. 

De t er viktig å s e de n direkt e k ommandostruk ur e n s o m e r 

fas tl ag t i fr edstid og so m ha r en usp-genera f i de n ene 

enden og norske menVtge i den andre. Det hje l per ingenting 

om det sitter en norsk general midt i kjeden Han får sine 

ordre, og han disponerer ut fra en helhet so Nato har truk

ket opp. 

Nat os planleggingsarbeid er viktig. Sett bor fra alle 

problemene med samordning, problemer med nas {onale interes

ser av ulik art, så samordner Nato i fred de forsvarsplanen, 

s om skal settes ut i livet i tilfelle krig. Frankrike er 

ute av disse militære struktuerne og planleg : er sitt forsva1 

n± :cfcrn_ o~n eit,J1 Lo !J J1va 131 kan JceJ~ 
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ut fra egne behov, og ut fra deres egne interesser av 

samordning med andre Nato-land. En forsvarsplan er 

ganske avgjørende for innsatsen i krig. Den fastlegger 

investeringer i fred, øvelsesmønstre i fred, innsatsen 

av transport-, forsyning- og andre sivile støtteoppgaver. 

Dette gjør det viktig for oss å reise krav om nye forsvars

planer for å styrke vår forsvarsevne. Det er bare mulig 

dersom Norge går ut av det integrerte militære samarbeidet, 

også kalt Natos kommandosystem. Det vil si kutte ut alt på 

høyre-sida i skjemaet og kutte kommandoli njene. Den øverste 

sjefen for de norske styrkene blir forsvarssjefen, ikke 

Natos øverstkommanderende. 

I debatter hevdes det fra borgerlige partier at a) det er 

norske offiserer som kommanderer norske styrker og b) 

det er politisk bestemmende organer aver militærkomiteen 

og at det er politisk kontroll over generalene. Det første 

er vrøvl, ettersom spørsmålet blir hvem som kommanderer 

den norske kommandanten. Det andre holder heller ikke. 

I krig er det overkommandoen som tar avgjørelsene, det er 

mer enn tvilsomt om det i det hele tatt sitter noe sivile 

komiteer sammen, om norske parlamentarikere overhode har 

forbindelse til overkommandoen. Innflytelse får de i alle 

fall ikke. Derfor er dette bare skinnargumenter for å gi 

realiteten i kommandosystemet spiselig form. 
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NATOs kom,nando truktur 

AEC: Den 111/ierre 1:·11ropa/.:0111111a1ulo (" A lied Command Euro
pc » ). Hovedkvarter: SHAPE nær Mons, B lgia. 

f.:0111111wuloC'I" 111uler/11g1 Ø ven1/.:0111111wule1 ende ji1r de a /licrre 

., rridskrejier i c11rupa: 

,1 ) I), • ulli,-n, .,1rid,~rc/!l'I" i Nt1rd-L11ropo: Kols s, Norge. 
D,·1111c k11111n1;irnln u11 1faucr: De al liene strid~ ·rcftcr i Nmd-Norgc, <.k 
,tlli ,·1"1l" ,1 11d, kn·l1 i.:1 i Sp1 -Nor!;! <.: oi-: dc ;ti iatc ,tri<.bkrcftcr i .J.
h,tlt1Sk,· Ltr l" .1 1111 

1>1 /J, · 111/1, ·11,· ,111.J.1Å1, ·/1,·1 1 Sc111111/ -/:·11ro1111. lln n.,su111 . Nrdnland. 
I >,·1111,· k11111111aml11 ,,1111"altcr: Dc·n nordlige a 1m'gruppc. ,.kn ,cnlralc 
,1nnq:ruppc, ,k allierte lufl , trid,krcikr i Se Jtral-Europa, 2. al lierte 
takti , kc rty,tyrkc og 4. al liene takti ski: llysty kc . 

c) /) c uil icrtt' .,trid,~u:fier i S,,r-L11ropa: Napoli l Italia . 
Dcn11c kommando om fatter: De allierte landst~idskrcftcr i Spr-Europa, 
de all ierte l;111dstri(hkrdtcr i Sørøst-Europa . de allierte luftstridskrefter 
i Sør-Europa. dl' allic·11c sj~; tridskrefler i S r-Europa , de maritime 
operative og stoucst:, ri-.a i Sør-Europa . 

d) l),.11 bri11.,J,· l11/iiurrnrskt1111111,111do: High Wy ombe, Storbritannia . 
c) D,·11 ul!ierrc 1-.· li ru /J<1kn111111,mdos 11111/Ji/c sr y kl': Scckcnheim, For-

bundsrepublikken 'i"yskland. · 

ACLANT: /)en ulliarc Arla111erlw1•.1·kom11wulo («Allicd Com
mand Atl.tntic .. ). llovcdkvartc r: Norfolk, Virginia, USA. I~ 
Kum111a11t!o<'r 1111derlag1 Ø1·crs1/.:0111ma11der nt!c for de a ll ierte 

.,rrids/.:rc:fier i A1/w11erlun·so111r(1de1: 

/),•11 ,·, ·.Hlig,· Arlw11,·rlw,·.1-/wmm<111do. 
Dcnnc ko111111;111do omfatter: En ubåtstyrke f< r det vest lige Atlanter
havsnrnrade. et 111aritimt delområde, et kana isk atlantisk delområde 
og oykonunandoenc Bcnnuda, Azorene og Gnlønland. 
Den østlige Arlt111tcrhm·skommando. 
De nne kommando omfatter: De rilaritime h.!ft trid~krefter i det østlige 
At lant.:rhavsumr~dc, det nordlige delom~dc , de maritime luftstrids-

krefter i det nordlige delområde, det sentrale de lområde , de mari time 
lufhtridskrefter i Jct sentrale delområde, ulj>åhtyrkcne i det østlige 
Atla11tcrhavsområdc og øykommandoene Isla~d og Færllyene . 

c) Den operalive maritime A1/<111terhav.1·kumma11 o . 
Denne kommando omfatter: En operativ angarskipsstyrkc og de 
operative hangarskipsgrupper 1 og 2. 

d) LJ1:11 a//i"rre 11h,11ko111ma11do i A rla111erhm·e1. 
L') Den ibaisÆe Atlw11ahavsko111mando . 

Denne kum1 nando omfatter øykommandoen 11adeira . 
I) Dm stilende j lå re.1 1yrke i Arla111 crhan·r - til sjøs . 

ACCHAN: Den allicrre l\amr/kom111a11d ( ,, Allied Command 
Channel ,, ) . Hnvcdkvartcr: Northwm,J. Stor ritann ia . 

Komma,uioff 111uic r/ugr den allierre ~jcfji,r Ka11a/ko111111a11doen : 

:1) .Vore ka11a!ku111111a11do. 
r>) l'l\"111t>u th J.:1.1111.1/k n111111a11do . 
, ·J u,:11e/11.r kww!Æo111111,111t!o . 
d) [), •1 ollil'l"/t" 111,11·,ri111,· .fl.1TiiJ)('IIS k111w lko11111w11 lo . 
e l /)<'11 .1t,il'11d,· Jhit <' .)/_\Tkt· i ;.;,11w/,,,11rii1frt (a n i-111i11t• Ærigj,,ri11g) -- 1il 

.1j1h" . 
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Vanlig brukte forkortelser 

ABM 

ACCHAN 

ACE 

ACL\NT 

ACSA 

ADM 

ADP 

ADSIA 

AEW 

AFC ENT 

AFN0RTH 

AFSOUTH 

AGARD 

ALCM 

ALLA 

AMF 

ANCA 

AP 

APAG 

AQAP 

ARFA 

ASW 

ATA 

Anti-Ballistic Missilc 
Anti-ballistisk rakett 
Allied Command Channcl 
Den alliene Kanalk ommando 
:\!lied CommJnd Europc 
Den alliene EuropakommanJn 
Allied CommanJ Atlamic 
Den alliene :\tlanterhavskommando 
Ailkd Communicat io ns Se.:urity Agency 
Det aJliene sikkerhelsorgan for s:imbanJstjenestcn 
.-\tomi, Dc111oliti tJn !\1uni t1on(,) 
Demolering av kjernefysiske sprengladninger 
Automat1.: Data Processin~ 
.·\ut ,,111atisk datautvikling -
Allicd Data S,·stcm In teropcrabil ity A)!cncy 
Organet for afli en datasystemsamkj,1ring 
Airbome Earl~ Warning (System) 
Det fl ) birne ljernvars!ingssystem 
.-\!lied Forccs Central Eurore 
De allicne stridskrefter i Sentral-Euwpa 
Allicd Forces Nonhcrn Europc 
De allienc stridskrefter i Nord-Europa 
Allied For,cs Southern Euroix 
De aJlicne stridskrefter i Sør-Europa · 
Advisory Gn•up for Aerospacc, Rcse:in:h and Devcl

opment 
Det rådgivende organ for utforskning og utvikling av 

luftrommet 
Air-launched Crui<e Missilcs 
Flvbårne Cruise- raketter 
Ailied Long Lines Agency 
Det allicne organ for langlinjesamband 
ACE Mobile Force 
Den alliene Europakommandos m0bile styrke 

(NATOs ,brannkorps • ) 
Allied Nava! Communications Agency 
Det alliene maritime sambandsorgan 
Allied Publication 
Alliert publikasjon 
Atlantic Policy Advisory Group 
Atlantisk rådgivningsgruppe for politiske 

retningslinjer 
Allied Quality Assurance Publication 
Allien kvalitetskontrollpublikasjon 
Allied Radio Frequency Agenc y 
Det alliene organ for radioirekvense r 
Anti-Submarine Warfare 
Anti-ubåt krigføring 
Atlantic Treatv Association 
Den atlan tiske traktats forbund 

ATC A 

ATDSlA 

AWACS 

BMEWS 

CB1'.I 

cccs 
CCIS 

CCMS 

CCl'C 

CEAC 

CENTAG 

CENTO 

CE0A 

CEP 

C EPS 

CHANC0M 

CINCEAST-
LA"iT 

CINCE:-;T 

CINCHAN 

CINCIBER-
LANT 

CINCN0RTH 

CINCSOUTH 

CINCWEST-
LANT 

CNAD 

CPX 

CSCE 

AllieJ TacticaJ Communications Agency 
Or;:an for all icn taktisk samband 
AllicJ Tactical Data Systems lntcropcrabilit y Agene:, 
Organet for allien taktisk datasystemsamkjoring 
Airborne Warning and Control Sys tem 
Det n,·bårne ko ntroll- og varslingssystem 
Ballistic Missile Early Warn ing System 
System for fjernvarsl ing av ballistiske raketter 
Confidence Building Measure 
Tillitskapc nde tiltak 
CommanJ. Control and Communications System, 
Kommando. kontroll og kommunikasjons-svstcmer 
Command . Co ntrol and Information Systems 
Kommando . Kontroll og inforn1as jnns-sysiemer 
Committce on the Chalb1ges of /'.-lodern S,,c icty 
NATO, k,,mi tc om det moderne samfu nns 

utfordringer ( Miljcwemkomiteen) 
Civil Communications Planning Commit tec 
Den , ivik kommunika.sjonsplanlcggings-k0mitc 
Comm ittee for European Airspace Coonlin:ition 
Ko miteen ior , amordning av det curopci s~c 

luftrom 
CcntraJ Annv Group , Central Europe 
Den sentrale armegruppe , Sentral-Europa 
Ce rrtral Treat) 0rganisation 
Sentral pak t-nrgan isa,; janen 
Central Europc Operating Agency 
Det operati,e organ for ~cntral-Europa 
Civil Emergency Planning 
Sivil kriseplanlegging 
Central Europc Pipeline System 
Oljeledningssystemet for Sentral -Eun,pa 
Channel Committee 
Kanalkomiteen 
Commander-in Chief Eastern Atlantil' Area 
Sjefen for Je allienc stridskrefter i det ostlis:c 

At!,mterhavsområde -
Commander-in-Chief Allied Forccs Central Euro pc 
Sjefen for de alliene stridskrefter i Sentral-Europa 
Allied Commander-in -Chief Channel 
Sjefen for de alliene stridskrefter i Kanalnmr5Jct 
Commander-in-Chief lberian Atlantic Area 
Sjefen for Det it,eriske Atlanterhavso mrådc 
Comm~der-in-Chief AUicd Forces Nonhern Europc 
Sjefen for de_ alliene stridskrefter i Nnrd -Europa 
Commander-m-Ch1ef Alhed Forces t\onhern Eu ro pe 
Sjefen fo~ de alliene stridskrefter i Sør-Europa 
Commander-m-Chief Western Atlantic Area 
Sjefen for de alliene s tridskrefter i det vestlige 

Atlanterhavsområde 
Conference of National Armaments Dircctcirs 
Konferansen av de nasjonale Forsvarsdepanementer~ 

materie! lavde I ingss jefer 
Command Post Exercise 
Kommandopostøvelse 
Confercnce o n Security and Co-operation in Europc 
Ko nferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa 

tKSSE1 

CUSRPG 

DPC 

DRC 

ECO,! 

ECM 

ECSC 

EDC 

EDIP 

EEC 

E,LD0 

ENTG 

ESA 

ESRO 

EUR0GR0UP 

F. \\' 

EWG 

Gl.CM 

IATA 

ICAO 

ICB 

ICB :-.•1 

!EG 

IEPG 

IISS 

!MS 

IRBM 

JCEWG 

LCC 

Canada-US Regional Planning Group 
Dc11 regi nnaJe pla11le~g inpgruppe for Canada og L'SA 
Dcfrncc Planning Committcc 
Fors varsplanlc ~gi ngskom i t~e n 
Dckncc Rcvicw Commitic'C 
Komiteen for forsvar~an~h·, :: 
Electronic Cnunler Coumer \ka,ure 
Elektronisk ant1 -mo:uiwk 
Electronic Counter Mc:"urc 
Elektroniske mottiltak 
European Cnal and Ste.:! Com munit) 
Det europeiske kull - og ,1,dk l!css kap 
European Dekncc Commun11v 
Det europeiske forsvar,felle ssbr 
Eunlpcan Dcfcn<.:c lmprP \C mcnt Pn)gramme 
Programmet for lorbcJring ..1v lurnp:J.~ fn r~\.lf 
European Economic C\._,nimunit ) 
Det europeiske ,,kor1<H111, .,. friie,s kap tEF) 
Europ,:an l.aurn.: hcr De._ c-!u~n:l'flt Ur~ ~.in i1ation 
Den europeiske ~)rgJlll~J:-.j t):~ rnr uf\1kling J\. ra~ ctt ~ 

ut~k ytn i nt•~;.in lcg!,! 
EURO/ NA'fo Training Gn,u p 
Euro/N . .\ TO trcning '.,)!ruprL' 
European Spacc Agene, 
Det curop!!iske nrgan fpr romL..1rt 
European Spa...:e R~s1.:.1r..:h Organi~..ttiun 
Den europeiske nrg,rn1:<l\1on fo r romfart sfurskning 
Eurogruppen - forknrtebe bru kt for "iATOs 

uformelle gruppe a, forsvarsministre 
Elcctronic Warf:ire 
Elcktrnni,k krig forin f 
Exern tiw Working ( ,rour-
Eksckut i varbe ids gru ppc n 
Ground LaunchcJ Cruise \l1 »i!c 
1.anJba,cn kryssL' nni"il 
lntt.·rnationa l A ir Tran~pnn ,·\ :-.:--lic w ti<.m 
Den i111erna,jonalc luf1tran,p0rtfnrc111ng 
International Civil A, 1ati<'~ 0r~ani,ati on 
Den internasjonale sivile luf:r'artsorgamsasjon 
lntcn1ational Competi ti \ ,.: f31Jding 
lntcrn:"jonalt konkurrcrc nJc anbud 
Intercontinental Halli ,1 1, \l i,s ,le 
Int erkon tinentalt ballisti,k mi»il -

lan~distanse rakett 
Information Exchangc Gfllup 
Utvckslingsgruppe f,,r infnm1a,jon 
Independent European Pr0i:r~mmc Group 
Uavheni;ig europeisk programgruppe 
lnternat1onal Institute for Strategic Studies 
Det internasjonale institutt for strategiske 

studi~r 
International Military Staft 
Den internasjonale mi li tære ,tab 
ln!crmcdiate Rancc Balhtic '.1is,ile 
Mcllomdistanseralctt 

· Joint Communic3tion s-Ek,:tronic!> \\'orking Group 
Felles sambandselektronisk arbeidsgruppe 
Logistic Coordination Ce 11trc 
Sentret for logistisk samorc!nir.!! 
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LRTNF 

LTDP 

MARAIRMED 

MAS 

MBFR 

MC 

MCCISWG 

MCEWG 

!\!CM 

MCMG 

:VIILREP 

MLF 

MNC 

~10D 

:'iA..\ 

', ,\.'\G 

', ,\(_' 

', \ DC 

, .. \DU- (' 

:\ ·\llEFCOl. 

i'\ .,'iDGC: 

'-:AE\\' 

NAFAG 

NA~IFJ 

NAMMO NATO Multi-Role Combat Aircraft Devclopment 
Long Range Theatre Nuclear Forces and Production ~lanagerncnt Organisation 
Langdistanse områdeatomstyrker NATOs styringsorganisasjon for utvikling og NICSO NICS _Org_anisation 
Long Te~m Defence Programmc . proJuksjon av kampfly for varierende oppgaver Orga_msasJoncn for NICS . 
Lan,;t1dslorsvarsprogram NAMSA NATO Maintcnance and Supply Agency NISSPO NAlO ldent1f1cat1on System Spec1al 
Mantimc' Air Forces ~!cditerranean NATOs vedlikeholds- og forsyningsorgan Pro,1cct Office _ . _ _ 
De maritime flystyrker i Middelhavsområdet NAMSO NATO Maintenance and Supply Organization Spe_sialprosJcktkontor for NA 1 Os 1Jcnt1-
M1litary Agency for Standardization NATOs vedlikeholds- ng forsyningsorganisasjon f1senngssystem . . 
Det militære standardiseringsorgan NAPATMO NATO PATRIOT Management Office NJCEC NATO Jomt Commumcat1ons-Elev·trunic, 
Mutual and Bålanced Force Reductions NATOs aJministrasjonskontor for PATRIOT Comm1ttee _ _ 
Gjensidige og balanserte styrkereduksJoner NAPMA NATO Airbornc Early Warning and Control NATOs komite for telles sambam.lsekktrn; 1_k 
Military Committee Programmc Management Agency NMR Natumal M1htary Reprcser.tat1vc (to SH . .\IL i _ 
Militærkomiteen Administrasjonsbyrået for NATOs luftbårne Den nasjllnalc rn1htære representant (ved SH .·\l'I·.) 
Military Command, Cvntrol and lnforn1ation fjernvarslings og kontrollprogram NNAG NATO Nava! Arniaments Group _ 

Systems Working Group NAPMO NATO Airborne Early Waming and Control NATOs gruppe_ for_ vf1pcnmatenell for marinen 
Arbeidsgruppe for militære kommanJ,,. kontroll ng Pro~ramme Management Organisatiun NORAD Nonh Amencan Air Defcn_cc System 

1nformasJ0nssystcmcr NA los administrasjonsorganisasjon for NATOs Det nurJ -arncnkanskc luf1torsvaL" ystc111 
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So r, jalt Utsyn 1980 som er en undersøkelse som bl.a. tar opp kvinne

a rbeidet slår fast at av alle kvinner mellom 16 og 6~når n holder 

sko leelever og pensjonister utenfoy kommer til at 1/3 av kv'nnene 

var i full tids jobb, 1/3 i deltisjobb og 1/3 hjemmeværende. 

Deltid regnet de da under 35 timers uke. En undersøkelses m 

Arbeidsdirektoratet ga ut i april i år opererer med omtren 

samme forholdstall. Slike tallprosenter er alltid vanskeli ,e, 

fordi ulike statistikker regner prosenter på ulik måte, og 

bruker ulike prosenter av hva, slik at man kan få veldig ma ,ge 

pro:-;C'ntcr på kvjnnC'lic yrkesaktjvitet, og det trenger ikke stå 

i 111\ 1L :;t:L11 i 11 c ti I l1 vc-1·a1 1dre d e t kan tia1· e vær e rc:1_r,1wt på uljk rn åtr• . 

1Jc rf o 1· lrnmrner jeg til å være veldig forsiktig med å bruke t . 11 1 

de nne innledninga, fordi jeg ikke vil få tid til skikkelig = 

redegjøre for hvor alle talla er fra. 

Jeg tror likevel det kan være greit å operere med som et ut : angs

punkt at av yrkesaktuelle kv inner , utenom pensjonister og sk o l e 

e lever så er fordelingen omtrent slik: 1/3 på hjemmeværende 1/ ~ 

på deltid og 1 /3 på full tid. Dette er bekreftet av flere nde r 

s øke l ser . 

Det s om karakteriserer situasjonen nå, slik som jeg oppfat er 

det , det er to saker. For det første - vi er i yrkeslivet. 

Vi da i betydningen klinnene. Og for det andre at vi forts tt 

e r i en særstilling i yrkeslivet. Jeg skal si litt om de to 

sidene ved det. 

Den kvinnelige yrkesaktiviteten er i Norge bortimot fordoblet 

Den kvinnelige yrkesaktiviteten er omtrent fordobla i Norge på 

de siste 30 åra. Og den største Økningen er kommet fra 1960 . 

Det er først og fremst gifte kvinners yrkesaktivitet s om e Økt , 

og etterh ver t og så spesielt gifte kvinners med barn og og s med 

små barn . 
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En rappor t fr a OECD-lande ne s l å r fas t at yrk e spro senten for kvjn 

n e r·li gger me ll om ~O og 70 % 1 de fl es te s e ntra l e ve s tlige lari d . 

Og kvinnene u t gjør nå ca. 40 % av arbeidsstyrken i d i s se landa. 

Denne rapporten slår også fast at på tross av at det har vært 

Økende arbeidsledighet og stagnasjon i Økonomien en god stund 

i disse landa, så har krisa enda ikke slått inn i kvinnearbeidet. 

At sysselsettinga spesielt for gifte kvinner har fortsatt å Øke 

i OECD-landa fram til 1980. Selv om det også har vært større 

arbeidsløshet blant kvinner. OECD-rapporten konkluderer : 

Økonomien i de fleste OECD-land er nå innrett e t på, og av

hengig av en høy yrkesdeltakelse blant kvinner. Ikke bare som 

arbeidskraft, men også for utvikling av nasjonalinntekt e n og 

av kjøpekraften. Kvinner kan ikke lenger betraktes som en 

arbeidskraftreserve som kan trekkes inn og vises bort etter behov. 

Første kvartal 1981 utgjorde kvinnene i Norge 44% av alle lønns

mottagere. Dette betyr at det har skjedd en kvalitativ og ve se nt

lig forandring i kvinners stilling i de siste 30 åra. Kvinn e ne 

deltar i stor grad i arbeidslivet, og begynner i stor grad å 

se på seg sjøl i mye større grad på den måten. Dette har jo også 

fått kvinnepolitiske konsekvenser og det skal jeg komme tilbake 

til. 

For de t andre h a r da kvi nn e ne f o rt sat t e n sær sti ll i n g i arb ei d s 

livet. Jeg skal ikke g å inn på all e f orut se t nl 11ge ne for d e t, 

men sentralt står det j o at vi har en særstilling som bygger på 

at det er den enkelte famili e og d e n e nk e lt e k v innes ansvar å 

holde hus og oppdra unger. Det er ikke s lik at kv i nner som 

begynner å arbei de forlater kjøkkenbenken f or så e ve ntue l t å 

bli sendt tilbake etterpå. Det er slik at kvinnene fortsett e r 

å være ve d kjøk kenbenken, i den b e t ydningen at kvinnene f ort

setter å ha an s vare t for hus og unger selv om de begynner å 

arbeide. 

Jeg mener det er viktig å s e at det at 1 /3 a v kvinn e ne e r hjemme 

værende til enhver tid , og 1 / 3 jobbe r de ltid og 1 /3 full ti d , 

at denne stillingen preger stilling en for alle kvinn e r. Ikke 

bare s ituasj on e n til de s om har unge r e ller ~ e s om e r gi ft. 

Det e r ikke s lik at de som er enslige yrkeskvinner s lipp e r unn a 

pr obl e mene . 
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Fo~di alle kvinner er potensielle familiekvinner, vi kan gifte 

oss , v i kan få unger, vi kan komme til åta oss av gamle forel dre . 

Og dette er ikke bare et spørsmål om arbeidsgiverenes elle ~am

funnets holdninger til kvinner som vil avgjøre at 

på som det. Men det er jo sånn at i den faktiske virkeli et 

så e r det til stadighet slik at kvinnene fortsatt forlater arb eids 

livet for å være periodevis hjemme. Periodevis jobbe mind e tid. 

eller jobbe i andre yrker. 

Denne særstillingen kommer til uttrykk på flere måter. 

mer ti l uttrykk i kjønnsdelingen på arbeidsmarkedet. 

kom

vi 

ser på hvor kvinnene er, hvor vi jobber så er det ganske interes

sant, synes jeg. Halvparten av kvinnene som er yrkesakti e jobber 

i offentlig , sosial, privat tjenesteyting . Hele 36% yrkes

aktive kvinnene jobber med helse- og sosialsektoren elle driver 

med undervisning. Det er altså over 1/3 av kvinnene som jobber 

i he l sesektoren og undervisning tilsammen. Bare 1/8 del av 

kvinnene jobber i industrien. 1/4 jobber i varehandelen og i 

restaurant hvis man ser dem tilsammen. Og hele 16% jobbe I i 
detaljhandelen, altså i varehandelen, detaljleddet. Det r altså 

fl ere kvinner i detaljhandelen i varesektoren enn i indus rien. 

I 1 970 var det ca. 100 yrker med mindre enn 50 kvinner. g det 

var ca. 9 yrker med mindre enn 50 menn. Hvilket altså b tyr at 

kvinners yrkesspredning er mye mindre , utvalget av kvinne rker 

er mye mindre , kvinnene er mye mer konsentrert. Dette s ,il let 

i kvinneyrker og kvinnebransjer det går tvers igjennom a ~le 

bransjer, i betydningen at det innenfor nesten alle bransjer 

der kvinner jobber. Dette at kvinner ikke har ledende st"llinger 
t;. 

er liksom så veldig mye snakket om, men det er ikke bare et 

det dreier seg om heller, det dreier seg om at nøkkeljobb r for 

bedriftene, spesielt viktige ansvarsfulle jobber på alle ivåe r 

er i veldig stor grad mannsjobber. Jobber som krever spe J ial

opplæring. Og det er en kamp for kvinner å komme inn på 
1
et, 

kvinner må sloss for å komme inn på sånt. Slik at det a l ti så 

dreier seg både om en kjønnsdeling av kvinneyrker og kjø !ns

deling på kvinnejobber. 

.. . . . -- -----------,.._______ 

D.;;t a.t h(vinner 'h stor grad( hai e t eget arbeidsmarked å ka te seg 
~-- . I 

inn på , et arlJeidsmarked med rutinepregede ~-r.c:·m~f e hardt 
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arbeid med høyt tempo, som ikke krever fagutdanning og som gir 

mye lavere lønn. Men det er sjølsagt også viktig å understreke 

at det finnes kvinneyrker med fagutdanning, hele kvinneyrker med 

fagutdanning, men som også karakteriseres med at de ikke ligger 

på samme lønnsnivå som tilsvarende mannstype yrker med •tilsvare nde 

utdanning. 

Det som også er typisk for kvinneyrkemarkedet og kvinnejobbene 

det er at de har utviklet over tid mer fleksible arbeidstidsord

ninger som holder kvinnene fast. Dette er ting som er lite under

søkt, men jeg er av den oppfatning at det er mange kvinner som 
I 

begynner opprinnelig å jobbe etter interesse eller evner, presses 

over i kvinneyrker etter at de har fått unger, fordi det der er 

mulighet for dem å få jobber som er tilpassa den situasjonen de 

er i. Det er lite tall på akurat den bevegelse som skjer her. 

Men det er opplagt at kvinner som begynner i mannsyrker relativt 

raskt møter , og merker skillet på en god del områder mellom 

kvinnejobbene og mannsjobbene. 

Særstillinga til kvinnene kommer også til uttrykk i at kvinnene 

er tilleggsarbeidskraft. Vi ser det på lønna, kvinners lave løn

ninger baserer seg på at kvinner ikke skal forsørge seg sjøl og 

familie. De skal representere en tilleggslønn. Dermed kan 

heller ikke kvinner i praksis som regel forsørge en familie, 

og den kjønnsmessige arbeidsdelinga fastholdes. Fordi hun ikke 

kan være forsørger så kan hun ikke være forsørger, og så må hun 

fortsette med en lønn som ikke skal forsørge. 
• .. 

Sjølsagt spiller andre ting inn når det gjelde r lønn, slik s om 

fagutdanning, lønnskamp og slike ting, men et vesentlig grunnlag 

er spørsmålet om at kvinner ikke skal kunne behøve å forsørge 

en familie. Jeg skal ikke ta så mye tall på lønna, men det 

opereres med at 80% av de lavtlønnede er kvinner. Uten at jeg 

vet hvor de tallene kommer fra. De nyeste tallene på forskjellen 

mellom timelønn i industrien for kvinner og menn ligger kvinne ne 

på 84% av mannens (gjennomsnittlig ind~striarbeider). 

Gjennomsnittet for menn nå 3. kvartal 1982 lå på 51,48, mens 

kvinnen lå på 43,16. 
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I ti llegg ti l at gjennomsnittet av kvinner ligger langt under 

gjennomsnittet av menn , så ligger kvinnebransjene i indust ien 

lavere enn de bransjene som er dominert av menn, og så ligger 

kvinnene lavest innenfor der igjen, slik at det betyr at dl 

kvjnn cdominerte industriene, butikkjobber, hotell- og restaurant, 

og en god del helsej obber ligger enda lavere. 

Dette at kvinnene representerer en tilleggsarbeidskraft ko mer 

også til uttrykk i den store andelen med deltid. Denstore Økningen 

av yrkesaktivitet de siste 20 årene, spesielt for gifte 

har i veldig stor grad kommet i form av deltid. Og den gjennom

snittlige arbeidstiden for kvinnene er nå på 29 timer. 

Utviklingen har også vært i retning av at deltidsjobbene ar 

lengre arb eidstid og i retning av fastere 

Godt ove r halvparten av de deltidsansatte 

uka . Og det er bare under 1/6 del av dem 

10 timer i uka. Slik at hovedtuygden av 

de lengre jobbene. Bvem jobber deltid? 

arbeidsforhold. 

jobber over 20 t·mer i 

som jobber under 

deltid ligger nå på 

Det er litt vansk i lig 

å svare på, fordi det er så mange faktorer som kommer inn, men 

sjølsagt er det en god del kvinner med barn. Hvis man ser på 

kvinner med små barn, og ser på utviklingen i forhold til arnas 

a lder , så forandre forholdet 

og de ltid seg. De med minst 

me værende , 1/3 jobber deltid 

seg mellom hjemmeværende, hel id 

barn der er omtrent halvparten hj em 

og 1/ 5 jobber heltid. Dette I r de 

med barn fra 0 - 2år . Når barna blir litt eldre, da er det bare 

1 /3 som er hjemmeværende, 1 /2 jobber deltid og 1/4 jobber I eltid. 

He l- og deltid har Økt og hjemmeværende har gått ned. Så lir 

barna litt eldre igje~ og da går også heltidsprosenten opp , del

tidspro senten stabiliserer seg og hjemmeværende går ned. 

I gruppen kvinner med barn fra 11 - 15 år jobber godt ovr 

1/3 full tid , under 1 /2 jobber deltid og bare 1 /5 er hjemme

værende. Slik at dette er en utvikling som man på en måte l kunne 

gje tte seg til etter som hva som er naturlig. Ikke naturl ; g kjønns 

messig forstand, men naturlig i en samfunnsmessig forstand. 

Ba rn spiller opplagt en stor rolle. De som ikke har noen , arn 

har en mye større prosent av heltidsjobbene . . Men det er o l så 

~, å nn at de som har hatt barn har ganske stor pro sen t heltid . 

Al tså kategorien h a r ingen barn som bor hjemme lenger, hvilket 
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er det ganske mane;e hjemmevære nde og en ganske stor deltjdspro sent. 

Her kommer alder~n inn som faktor, slik at det er opplagt at eldre 

kvinner jobber mer deltid enn yngre. Dette dels på grunn av 

slit og slike ting, dels på grunn av den generesjonen som j da~ 

er eldre er vokst opp med en annen mulighet og et annet syn på 

kvinner og husarbeid og kvinner og barn, enn de som kommer ett e r. 

Slik at en god del forskere venter seg at dersom ikke verden 

forandrer seg, og det gjør den jo, så ville også yrkesaktiviteten 

i de eldre aldersgrupper Øke, fordi da ville det være folk som 

hadde vært vant til å jobbe som blir el~re. Slik at her kan man 

se på alderen at det er skjedd en holdningsendring til kvinner 

og arbeid i løpet av de siste 20 til _30 årene. 

Men det er klart at deltid er et uttrykk for en individuell til

pasning mellom arbeidsliv og husmorrolle, med og uten barn. 

Det er først og fremst en tilpasning på arbeidsgivers premisser. 

Det er klart at det er behovet for kvinners arbeidskraft som har 

presset fram deltidsordningen. Ikke først og fremst kvinners 

ønsker. Men det er slik at arbeidsgiverene, for å få kvinner 

ut i denne perioden som er gått, har vært nødt til å imøtekom

me kvinners problemer på denne måten, til en viss grad. 

En undersøkelse i en del bedrifter viste f.eks. at veldig my e 

av deltidsordningene hadde oppstått på kvinners initiativ, sljk 

at det tilsynelatende på en måte er kvinners ønsker som er 

dirigerende. )Men det er helt opplagt at det er behovet for 

arbeidskraft som har vært den drivende krafta. Det ser en JO 

at slike arbeidstidsordninger først og fremst er der hvor det 

er behov for kvinner i jobber. Der hvor kvinner sloss seg inn 

i mannsyrker er slike .►,ting gjerne uhørt og usett. På en del 

områder har jo arbe i ds:giveren også oppdaget fordelene ved delti d . 

Spesielt innen handel- og kontor, her se~ vi at arbeidsgivere n 

i veldig stor grad benytter seg av deltidsarbeidskraft i sin 

interesse. Her er man redd for en utvikling som gjør at det bli r 

vanskelig for kvinner å få heltidsarbeid. 

Det er helt klart at deltid forsterker arbeidsdelinga mellom 

kjønnene. Både på jobben, ved at deltid binder kvinner til kvin

neyrker og til kvinnejobber. Kvinner som har kortere dag får 

min~re betydningsfulle jobber, mindre nøkkeljobber, mindre opp

læring. 
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De l tid forsterker den økonomiske avhengigheten kv i nner har av 

lønn fra før og kan ihvertfall ikke forsørge seg på deltidsønn. 

Og l ike viktig , deltid fastholder arbeidsdelinga i hjemmet helt 

klart ved at kvinner som jobber deltid helt naturlig skal 

hjemmearbeidet, men s mannen j obber full tid. De tte er et 

dår lig utgangspunkt for kampen om deling av husarbeidet. 

Det sist e jeg vil ta fram om kvinners særstilling er at kvi ner 

er reservearbeidskraft. Kvinner har mindre stabil tilknytn·ng til 

arbeidsmarkedet enn me nn. Dette i betydningen at svært mane 

kvinner ~år ut og inn . F.eks. når jeg sier at 1/ 3 jobber d ltid, 

og 1 /3 er hjemmeværende , så er ikke dette kategorier som er de 

samme kvinnene ove r lang tid. 

Mest ty pisk eksempelet på det er jo hvor mange kvinner som aktisk 

s lut ter i en j obb når de får unger , og så begynner igjen. , en 

man h a r også alle de som må flytte med sine menn rundt i No1 ge. 

Eller flytte fra daghjemsplassen s in. Enhver endring av fa ilie

situasjonen rører til at det i nesten alle tilfelle er kvin en 

som går u t av arbeidslivet. Nå e r de t f.eks. endelig reist lkamp 

mot beordringssyst e me t i det militæret, bare for åta et ek empel 

selv om det kan vær e fjernt for mange av oss. Innen dette yst emet 

dirigeres mannen rundt etter et visst antall å r og k oner og un ~er 

rn~'\. llan~ vær e med å flytte, hv orsomh e l st og nå.rsomh e lst. Kor,e r og 

unger b lir da bare en del av kofferten. 

Dette at kvinner går ut og inn på arbeidsmark~det betyr at et er 

en mulighet å bruke kvinner uten at det er nødvendig å bruk I opp

sige l ser og s like åpne åiskrimine rende metoder, fordi det betyr 

at mange må gå ut, og når de da skal inn igjen, må de still I 
bakerst i køen igjen. På denne måten er det mulig å skyve eldig 

mange kvinner ut av arbeidslivet uten å si dem opp , på grun , av 

disse reguleringsmekanismene som fungerer for kvinner. Kvi ner 

01· da j ve ld ig stor grad blitt trukket ut i arbeidslivet de sist e 

tiåra, og det er et veldig åpent og v ikti g spørsmål hva de er 

som blir tendensen nå. Det er også klart a t den løsere til nyt

n:inge n som kvinner har til arbeidslivet fører til at vi også kan 

fungere som lØnnspressere. Det kan være mange om jobbene, iette 

ser man spesielt ut afor Oslo, hvor det kan vær e en vaskejobb med 
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1 50· søkere. Dette er ikke akkurat utgangspunktet for å gå inn 

og si at får jeg ikke så så mye betalt så tar jeg ikke jobben. 

Det at det er mange om jobbene, men også slik det fungere med 

kvinner som tilleggslønn, er det mange kvinner som er villige til 

å jobbe for dårligere betaling enn det menn er villige til. 

Dette fordi det ikke er en livsnødvendighet eller en avhengighet 

fo1· kvinner som tvinger frem at de er nødt til å jobbe. 

De siste tiåra har det vært en kraftig Økning av kvinnelig yrkes

aktivitet. Særlig gifte kvinner og særlig deltid. Vi er blitt 

44% av lØnnsmottakerene. Dette har dannet en god del av grunn

laget for utviklinga av den nye kvinnebevegelsen, for utviklinga 

av kvinnelig deltakelse i fagbevegelsen, i yrkesorganisasjoner 

ellers, i samfunnslivet ellers, mye av grunnlaget for skjerpet 

kamp for likestilling i disse sammenhengene, grunnlaget for 

kamp om endring av menns holdninger. · Denneendringen av menns 

holdninger hjemme som har skjedd i disse åra, er jo i retning av 

at me nn hjelpe r ti]. ,J c p; tror det typiske rdvf:t c-r ~;linn at 

me nn hjelper tiJ. me d søvesuginge n, de tt e er n cJl•rne n p5. en måte· , s l il, 

er det blitt. Men det er helt klart at · på nivået med at. me nn 

hjelper til .. 

Og dette tilsvarer jo egentlig utviklinga i yrkeslivet. Men det 

det er dannet grunnlaget for er den Økt e kampen for full like 

stilling, kampen for 6-timers dagen, kampen for full deling av 

husarbeidet uten at det er noen som hjelper den annen. 

Men samtidig med denne positive utviklinga, så er kvinner særstil

ling opprettholdt. Grunnlaget for kvinneundertrykkinga er ikke 

grunnleggende forandret. Vi har fortsatt et kjønnsdelt arbeids

marked, med kvinnene på B-laget. Kvinnene fungerer fortsatt som· 

tilleggsarbeidskraft m~d lav lønn og kortere dag, og vi går fort

satt inn og ut av arbeidslivet. 
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NTL-serninar Sømarka 13. febn:ar 1983 

Siri_Jensen_-_Innledning_om_6-timersdagen 

Jeg er ikke økonom, og mine forutsetninger for å holde en innledning 

her er først og fremst politiske. Men det er jo på det nåværende 

tidspunkt først og fremst politiske spørsmål vi drøfter, og ikke 

de rene Økonomiske beregningene. Jeg mener hovedvekten ligger på 

hva slags premisser er det vi skal gå inn på 6-timersdagen på, 

hva slags 6-timersdag ertrlet vi Ønsker. 

Jeg må ta det forbehold at jeg hadde hatt lyst til å jobbe mye 

mer grundig med dette, men av helsemessige grunner ha ikke det 

vært mulig. Så jeg beklager hvis jeg på enkelte punkter mer kommer 

med stikkord e~n jeg har mulighet til å begrunne dem skikeiig. 

Fordi dere har diskutert det kvinnepolitiske utgangspunktet for 

6-timersd~gen tidligere, skal jeg gjøre det kort her . 

Mitt ut9angsp;unkt er at 6-timersdaqen skal gjøre det mulig å slå..§§ 

for at f!.-!.~}._ ~J.~~j'?.!?J~_:i._!}9 __ s~.:i l .s ~re det vanlige, det normale både 

for kvinner og menn i alle faser av livet. Slik likeverdig 

deltagelse i arbeidslivet mener jeg er en nødvendig betingelse 

for kvinnefrigjøring, selv om det ikke er en tilstrekkelig 

betingelse. Jeg mener1det er nødvendig for Økonomisk sjølstendighet, 

for at kvinner skal oppnå lik lønn, ikke bare tilleggslønn. 

For å bryte ned skillet mellom kvinneyrker-mannsyrker, kvinnejobber 

-mannsjobber, for å bryte den kjønnsmessige arbeidsdelinga hjemme. 

Jeg mener at 6-timersdagen sjølsagt ikke løser alle disse 

spørsmålene, men jeg mener at kampen for 6-timersdagen er en 

I 
.I 

viktig del a v karnp...enJ.or_en_sJ.ik-1.ike~.e-r-d-i..g-d-e-l-t;a<3"-e-l-s e<j-€1-e-t I 
er mitt utgangspunkt. 

Jeg oppfatter også det som et spØrsmål om ganske store endringer, 

Jeg blir veldi g provosert når forbundsfolk i mitt 'forbund (Grafisk) 
. " 

1 diskusjonen $\e~ at 6-timersdagen er et kvinnekrav, men det 
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er ikke bare et kvinnekrav, det er s a mye mer. Og til det vil j 

si at det vil jeg ikke være med på at vi må lete etter andre 

argumentasjoner for å nå mannfolk ~Q~ &e~ å P.å dem. Je g mener 

at vår oppgave er å argumentere for at som kvinnekrav er de t 

godt nok~ Det er nødvendig å bruke det som et utgangspunkt for 

å få fagbevegelsen til å forstå at når vi slåss for endrede 

arbeids- og livsforhold for 44% ay lønnstakerne i dette landet, 

så er det noe som betyr noe for alle. J e g mener det er den 

argumentasjonen vi må styrke i fagbevegelsen, at det betyr 
arbeidsforholda for 

noe for/alle arbeidsfolk om vi eridrer forholda for kvinnene. 

Det er andre argumenter for 6-timersdagen, og det er fint . 

6-timersdagen er et viktig velferdskrav for arbeiderklassen, 

for lønnstakere. Og det sysselsettingspolitiske skal jeg komme 

tilbake til. Men jeg mener som utgangspunkt at likestillinss -
' kravet vårt, 

politiske, det kvinnepolitiske·, skal være hovedargumentet, 

og at vi skal legge opp vår kamp i forhold til det. 

Jeg er imot at 6-timersdagen skal gå over fra å være et likest! : 

politisk hovedkrav til å være et sysselsettingspolitisk krisekr, 

Et krisekrav som har som utgangspunkt at arbeiderklassen i dag 

må dele p~ arbeid og lønn. Det er et helt annet utgangspunkt 

en å ha~ kampen for 6-timersdagen som i hovedsak 

et likestillingspolitisk og kvinnepolitisk viktig krav. 

Jeg skal da ta utgangspunkt der hvor Hilde Bojer slutta, nemlig 

i spørsmålet om kompensasjon. Jeg vil begynne med å argument'f re 

for pvorfor det er nødvendig å kreve full kompensasjon. Da vil 

jeg ha sagt at direktører og sånt bekymrer .meg lite. 
fe, o...! '~t 

Når jeg sier full kompensasjon fuene:::- :ieg alle l ønnstakere i nce,n 

slags rimelig forstand av det. www.pdf-arkivet.no (2020)
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De høyeste lønningene kontrollerer vi i veldig liten grad allikevel. 

De er dels ikk~ på tariff og dels fins det tusen måter å omgå 
best lønna 

r egler for å gi'-ae·--rJ<omp.ensasjon. . ..,_ ,. Det er ikke noe problem 

hvis bare de gruppene skulle ned i lønn, men de fikser seg 
IJ)Ø~yendigheten a~ }J 

uansett. Så jeg vil argumentere for t·k:r:.-eve -·ri:11 ompensasjon, 

o'Nå for inntekter over gjennomsnittet. _ 

Jeg mener det er nødvendig ut fra utgangspun~tet mitt, det er 

nødvendig utfra de direkte kvinnepolitiske konsekvensene av å gå 

fra det kravet. Og jeg mener det e~ nødvendig for å oppnå til

strekkelig enhet blant folk til å få det igjennom. 

Jeg skal begynne med det kvinnepolitiske. Å gå fra kravet om 
med på 

fnll kompensasjon er å undergrave en målsetting om ø]sQnQ.mlsk __ 

sjølstendighet for kvinner.Vi slåss for høyere lønninger for 

kvinner, kanskje først og fremst fordi vi ønsker at kvinner skal 

være økonomisk sjølstendige.De skal kunne forsørge seg sjøl og 

barn. De skal ha reell rett til skilsmisse. I Oslo for eksempel 

må den retten etterhvert begynne å bli ganske illusorisk, hvis 

en ser boligutgifter i forhold til gjennomsnittsinntekter. I dag 

er det svært vanskelig på en gjennomsnittsinntekt å forsørge 

bå de seg sjøl og barn og betale boligutgifter i Oslo. Det betyr at 

hvis vi skal gå inn på at de med høyere inntekter skal gå ned i 

l ønn, går vi inn for at de kvinner som faktisk har nådd så høyt 

i lønn at de er økonomisk sjølstendige, skal få det vanskeligere. 

For det fins jo en del kvinner som ligger over gjennom-

snittet og kan forsørge .seg sjøl og barn, og det er en 

utvikling vi ønsker. 

Det brukes en del i den forbindelse -at 6 av 10 lavtlønte kvinner 

har gitt uttrykk for at de heller vil ha kortere arbeidsdag 

og lavere lønn. "Folkevett" hadde en gallup på det. Jeg tror en 

skal være forsiktig med å tolke den gallupen. Den kan like gjern~ 
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bety at 6 av 10 lavtlønte ikke forsørger seg på inntekten sin, 

men har den som en tilleggslønn.Det er noe av dette som er 

dynamikken i lavtlønnsspørsmålet - lavtlønte kan ikke forsørge 

seg sjøl, ergo er ikke lavtlønn forsørgerlønn, og dermed fortsette 

lavtlønninger å være lavtlønninger. En må derfor være forsiktig : 

med å bruke hva lavtlønte sjøl har sagt om dette som argument. 

For det andre mener jeg at mange kvinner i dag er avhengig av 

mannens lønn. Hvis en holder pensjonister og skoleelever utafor 

er det slik i dag at 1/3 av kvinnene er hjemme, 1/3 jobber delt 

og 1/3 jobber full tid. BåJe de som jobber deltid og de som er 

hjemmeværende er avhengig av mannens lønn. Også fo~ de som jbbbi 

full tid vil jo ofte mannens lønn være den største, altså den 

de er mest Økonomisk avhengig av. For menn vil det altså for å 

kunne forsørge hjemmeværende kone og barn være nødvendig å ha 

ganske høye inntekter. For åta et eksempel, mannen min og jeg, 

som begge jobber i industri, jeg med redusert arbeidstid p.g.a. 

åpningstida i barnehagen, vi tjener tilsammen 200 _000, og vi 

er helt vanlige lønnstakere. Mens~ inntekt på 200 000 høres ut 

som en veldig høy inntekt som sikkert"har råd til" å gå ned litt 

Men hva hvis det er inntekten til en familie med hjemmeværende 

husmor og tre barn? Da er det igjen ikke så veldig mye å leve a 

Jeg mener at 6-timersdagen vil ikke med ett slag løse spørsmåle 
kort 

om at hjemmeværende kommer ut i arbeid og at de som jobber delt ' 

kommer over på lengre deltid slik at dette vil kompensere for · 

familieinntekten. En politikk der de høyest lønte vil gå ned i 

lønn, vil føre til lavere familieinntekt for veldig mange vanli 

familier i Norge, fordi det norske livet i veldig stor grad 

fortsatt · er basert på farr.iliea-!r..ov-.,~ .. . · 
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Og det som er vi~~1g ved det - • For det første er det viktig 

at folk da vil få cet verre, og for det andre er det viktig at 

l ave re familieinntekt fører til at familien prøver å skaffe seg 

større inntekter. Cg hvis forholda da ikke ligger til rette for 

at det ~or kona~~å gå ut i arbeid eller å 
_ __.,, 

jobbe flere timer, er den veldig naturlige måten å løse spørsmålet 

om dårligere familieøkonomi på - overtid, ds>bbeltjobbing og 

svart arbeid for :c.ar,nfolka. Allerede i dag er det sJ.nn at 17% av 

småbarnsfedrene har ekstrajobb. Det synker til 1% når menn er 

50 år. Det kan bety at vi får 6-timersdag, men av økonomiske 

grunner så blir den reelle arbeidsdagen for menn lenger, og at vi 
fortsatt vil få 
en ulikhet mellom ~enns og kvinners arbeidsdag som opprettholder 

hele det mønstret vi har i dag og som vi Ønsker 6-timersdagen 

som et ledd i ka.~pen mot. Vi ønsker likere arbeidstid for kvinner 

og menn, men vi må være klar over at 6-timersdagen gir bedre tid 

til to jobber. - Og arbeidsledighet forhindrer ikke at noen kan 

jobbe dobbelt. De som er arbeidsledige og de som har arbeid er 

ofte veldig forskjellige typer arbeidskraft, slik at det er ikke 

nødvendigvis umulig å jobbe dobbelt fordi om det er stor arbeids

l e dighet. Slik at reallønna vil være ganske viktig for hvordan 

en sånn reform slår ut for kvinner. 

Jeg er også bekymret for at å reise krav om full kompensasjon 

bare for lavere og gjennomsnittsinntekter i dag, er med på å 

støtte opp om en ~yte om at de som tjener over gjennomsnittet i 

dag har det bra nek til egentlig å kunne gå litt ned. 

Dag Seierstad erinne på noe av det samme i en artikkel som ble 

sendt ut før seminaret, der han sie~ noe om at det passer godt 

inn i "moderasjor, s~jøret" for tida. Og jeg mener at det ikice 

stt:,:r-.'r.er. Slik so::1 boligutgifter og priser utvikler seg for tida, 

er situasjonen sli:~ p'· det er gjennom.c:nit-,..~•--~-•- · 
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begynner å komme på sosialkontorene, ikke lenger bare de typiske 

lavtlønte. Familier er etterhvert også blitt nødt til å forsørge 

eldre ungdom i forbindelse med arbeidsledigheten blant ungdom. 

Dessuten - reallønna har gått ned de siste åra, og "moderasjons

kjøret" (propagandaen for at bare de lavere og gjennomsnittlige 

inntektene skal få kompensasjon, men ikke de høyere), den 

propagandaen har vært sagt i ord, men realiteten har jo vært at 
inntekter 

reallønna har gått ned også for gjennomsnitts- og de lavtlønte. 

Det er nettopp kommet en statistikk som viser at de _lavtlønte 

har gått ned i reallønn hvert år siden 1977, mens de~~!~n . 

1977 har vært de hardeste åra med propaganda for lavtlønnsoppgjør 

og alt dette her. 

En ting er hva vi ønsker (jeg ønsker mye av det samme som Hilde 

Bojer), en annen ting er hvordan det fungerer i det kapitalistiske 

systemet vi lever under, hva som blir konsekvensene. 

Jeg oppfatter det sånn at lønnsnedslag eller nedgang i lønn for 

relativt store grupper, det hvirker på gjennomsnittslønna, altså 

på det gjennomsnittlige lønnsnivået. Gjennomsnittslønna synker, og 

alle som sammenligner seg med gjennomsnittslønna, mister 
Veldig mange 

ammunisjonen i kampen for å heve sin lønn. . -; av de som ligger 

under gjennomsnittslønna bruker gjennomsnittslønna som en sånn 

"greie"de sammenligner seg med for å komme lenger opp. 
i forhold til 

Se på Pol-streika i Oslo. Den var en viktig streik en gruppe 

som lå under gjennomsnittet i Oslo. o_g_ de-b.z:uk-te- Gs-l:e-g-::i·ennom,----

snittet som et veldig viktig politisk argument i den kampen 

for å heve lønningene sine. Og det var en kamp som hadde stor 

betydning - etter min mening - for arbeidsfolk i hele Norge. 

En slik politikk vil altså før~ til at avstanden mellom de lavt-
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lønte og gjennomsnittet blir mindre. Og det fører faktisk til~ 

de lavtlønte 0 blir mindre lavtlønte uten å få en eneste øre mer i - --1ønn_L Lønna er blitt likere men ikke større,. og det er det jeg 

vil kalle for "samling i bånn". Og det endrer ikke de lavtløntes 

for 
levekår. - Jegerveldig opptatt av at kvinnebevegelsen 

for ensidig engasjerer seg i spørsmålet om likelønn, og 

lite i spørsmålet om reallønn. Forde lavtl~nte er det reallønna 

viktigst. De har såpass dårlig betalt at det er ikke så 

hvor langt det er til andre. Det er veldig viktig for 

dem hva de faktisk har å leve for.Der fins det en tendens i 

som er 

viktig 

kvinnebevegelsen til å 
legge hovedvekta på likelønn, og under

Jeg mener det er mulig med 
vurdere betydningen av reallønna. 

virkelig solidariske ordning_er på det, og det har jo vært antydet, 

neml i g den garantiordningen som kom inn i ett tariffoppgjør og 

forsvant ut i det neste. Der man altså gikk inn på at ingen bedrift 

skulle ha et lønnsgjennomsnitt på under 85% av gjennomsnittlig 

indust r iarbeiderlønn. Det fungerte veldig skeivt fordi det var 

var et krav i forbindelse med 
gjennomsnitt på bedriften, og d e t 

oppg jøret etterpå at det burde gå 
over til å bli en individuell 

garantiordning, og at det skulle heves til 90%, altså slik at 

ingen person skulle tjene under 90% av gjennomsnittlig industri-

arbe ide rlønn. Det ville være en solidarisk lønnspolitikk etter 

min me ning, fordi det sikrer at de som er sterke til å gå foran 

kan dra andre etter seg. I stedet solgte jo LO det til å bli 

bran sjegjennomsnitt istedenfor bedriftsgjennomsnitt, slik at 

ordningen i realiteten mista sin betydning. Men det er et eksempel 

på en ordning som jeg mener det er· viktig åta opp igjen. 

Min konklusjon blir altså at 

lønnsme kanisr:icnei i vårt sarnfunn-1_;d..1;ker] ·e:x:.. det. nødvendig 'utfra 

slik som . ·'-· --

de dii::ekte . . • ·kor,sekve nsena ·for kv:.nner · a ·:kreve full kompensasjon. 
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Det andre er at jeg oppfatter 6-timersdagen som et kampspørsmål 

for arbeiderklassen og vanlige lønnsmottakere. Og for engangs skyl 

- når jeg sier arbeiderklassen mener jeg både kvinner og menn. 

8-timersdagen blei kjempa fram over en ganske lang tid,- boka 

om 6-timersdagen har et historisk avsnitt om den kampen som jeg 

synes er veldig bra, og som peker på betydningen av den kampen 

som blei ført ut~nom lovgivende organer og fagbevegelsens ledelse, 

altså grasrotbevegelsens betydning. 

Jeg mener at sånn som samfunnet vårt utvikler seg nå er det veldig 

nødvendig med en samla arbeiderklasse og en samla kvinnebevegelse 

til å slåss igjennom kravet. Det er ofte slik at fagbevissthet, 

kamptradisjoner og høytlønnsfag hører sammen. Mens lavtlønnsyrker 

gjerne har hatt større gjennomtrekk, flere kvinner som har gått . 

ut og inn av arbeidslivet, mindre fagopplæring, lavere faglig 

bevissthet.Dette henger sammen med kvinnenes plass i vårt samfunn, 

og er ikke en moralsk kritikk av kvinner, men har med materielle 

betingelser å gjøre. Men det fører til at kvinner i mindre grad 

har vært en kraft i faglig kamp. Jeg mener det er viktig at de 

sterke grupper i fagbevegelsen kommer med som en kraft i kampen 

for 6-timersdagen. Det er av avgjørende betydning å ikke splitte 

fagbevegelsen på dette spørsmålet i forhold til kompensasjon. 

Vi svekker kampen om vi splitter etter inntekt, vi splitter også 

kvirmer, etter familestatus, etter hvor avhengig de er av mannens 

lønn, etter hva slags yrke de sjøl har, og vi splitter mellom 

kvinner og menn. Jeg oppfatter 6-timersdagen som en enormt 

viktig kampsak der fagbevegelsen og kvinnebevegelsen kunne slåss 

sammen, og der vi kunne få innpass i fagbevegelsen - også i de 

såkalte mannsyrker - for kvinnepolitiske synsmåter og argumentasjon. 

Det vil være veldig sørgelig om vi allerede i utgangspunktet skulle 

. uenighetene en del av 
skJerpe _ .. ved å kreve at de høvtln1r, ,- ~ ,,_ 
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' ned i lønn. Da sve~ker vi mulighetene for å vinne fran med 

argumentasjonen og mulighetene for å reise en felles kamp. 

Kortsiktig tror jeg det ville få flere til å slutte opp om LO

ledelsens lav prioritering av 6-timersdagen. Men det viktigste 

for meg er risikoen for å svekke den alliansen som er nødvendig 

for å få kravet igjennom. 

Så litt over til argum~ntasjonen om sysselsettinga. 

Hilde Bojer leverer mange gode Økonomiske argumenter for at det 

ikke er så dyrt som blir sagt. Jeg synes det er viktig at 

kostnadene ved 6-titnersdagen er knytta til hvor mange nye arbeids

plasser den skaper.Altså:Skaper det ikke arbeidsplasser, så er 

det ikke dyrt, skaper det arbeidsplasser, så koster det, 

Men jeg vil stille spørsmålstegn ved noen av de andre premissene. 

Jeg Ønsker også å bekjempe arbeidsløshet, men jeg tror at 

6-timersdagen ikke er noe avgjørende virkemiddel mot massearbeids

løshet. Jeg tror ikke det er mulig å bruke 6-timersdagen til 

å skaffe arbeidsplasser til så stor del av de hjemmeværende, 

deltidsjobbendeosv. , Vi oppnår ikke det ved å dele på det arbeidet 

som er. Jeg oppnår at det er mer et forsøk på å gjøre 6-timers

dagen til en del av en krisepolitikk. Hvis kunne ha planlagt et 

annet samfunn, hadde vi hatt andre muligheter, men vi skal reise 
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teknologi og gjennomføre den typen rasjonaliseringer fra..7.for 

å ansette flere folk. De får valget mellom å øke produktiviteten 

og å ansette flere folk og det fungerer i retning av invester~nger 

i teknologi. Dels vil dette kunne føre til større press på 

arbeidsplassene, det er en sak det må reises kamp mot. En annen 

sak at 6 timers arbeidsdag i forhold til 8½ ' (som det er på jobben 

min) fører til behov for færre pauser. Dersom en sprer 6-timersdage1 

over en større del av dagen - altså slik at ikke hele Norge 

fungerer fra 9 til 15- men at folk har litt ulik arbeidstid, vil 

det også kunne spares infindel på ting som ellers bare er åpent 

i arbeidstida, men som da kan fikses utafor arbeidstida, som 

faktisk vil føre til mer effektive timer. 

Men jeg tror at ny teknologi vil spille størst rolle i industrien, 

mer enn arbeidspress og sånne saker. 

Det er klart at det dels er et kampspørsmål hvor mange ny~ 

arbeidsplasser en kan få, og at i ei tid med arbei.dsledighet er 

det viktig å reise kamp for at 6-timersdagen erstattes med nye 

arbeidsplasser, med argumentasjonen at det står folk utafor. 

Men samti.dig er det slik at hvis det ikke er arbeid til dem på 

jobben, --. Kampen mot naturlig avgang er en nesten umulig kamp 
industri-

på en arbeidsplass, hvis det faktisk er sånn at det ikke er 

arbeid til dem, er det veldig vanskelig å slåss for at folk for 

. . lov til å bli. Dette vil stå litt andereledes i stat og kommune denne kampen 1. et samfunn der vi ikke har den politiske makta. 

· · . . · helsesektoren osv. der det vil være nødvendig med en hard kamp Jeg t ~i,,e~- H-1.-l-ae-Be:1~1- eve·:r--v1;1·rdefe·r-b'§?-t~dn-1.,ngen- av- 6-t1.-mers·dag-e11 . 

for sysselsettingsspørsmål i det samfunnet vi lever i. I industrien 

tror jeg produktiviteten vil Øke ganske kraftig. Ved tidligere 

arbeidstidsforkortelser har produktiviteten Økt. Det er også slik 

at arbeidstidsforkortelser driver fram tiltak for Økt produktivitet 

fordi arbeidsgiverne da får en stimulans til å investere i 

for å få kompensert stillingene. Helsesektoren har jo fortsatt 

ikke fått kompensert de tidligere arbeidstidsforkortelsene"--lfullt u· 

Det er en karrp san må reises i og hvor mye man vinner av den vil 

yære avhengig av hvor godt man slåss. Og der vil arbeidsledigheten 

også være et viktig argument. 
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Men modellen ~ed at dette vil kunne gi så veldig mange nye 

arbeidsplasser den baserer seg på at vi har et samfunn der det 

for det første er politisk vilje og ønske om å bekjempe arbeids

ledigheten, og et planøkonomisk samfunn der det er mulig å få 

veldig rasjonelle felles politiske tiltak på alle områder. Og at 

det er mulig å sette kapitalismens økonomiske lover ut av spill. 

Jeg oppfatter det sånn at faktum er ac arbeidsløsheten er 

lønnsom for kapitalen, den er ikke bare en naturkatastrofe eller 

en arbeidsulykke, men den er lønnsom.Den har å gjøre med den 

politikken som blir ført, og bedrifter legges ikke bare ned fordi 

det ikke er lønnsomt å drive dem, men fordi arbeidsgiverne får 

større profitt av pengene sine ved å bruke dem til noe annet enn 

å drive den bedriften. Jøtul f.eks. - Det var påvist av klubbstyret 

på Jøtul at det var mulig å fortsette å drive like mye i Oslo 

uten at det ville bety tap for bedriften som helhet. -Men det 

var større profitt å hente ved å investere andre steder. 

Skipsverftene er et annet eksempel der arbeidsledigheten er 

resultat av en politikk der en del andre land subsidierer sine 

skipsverft slik at de kan underby Norge i konkurransen, mens de 

norske myndighetene ikke ønsker å gå inn på en politikk med 

oppdragene til norske verft. Og vi har nedskjæringene i den 

offentlige sektoren som er politiske ting som fører til arbeids-

ledighet. 

Arbeidsledigheten holder lønna nede. Den gjør det mulig for 

arbeidsgiverne å gå inn for større lønnsforskjeller (høyere lønn 

til nøkkelfolk, lavere til ufaglærte). Den fører til at arbeids

folk går med på mer, og arbeidsfolk lar seg lettere splitte. 

Derfor mener jeg at det ikke kan være riktig å operere med arbeid 

som en gitt størrelse som 
må deles. Arbeidsfolk må føre kamp mot 

.,. - -' ..:, __ ., __ ,......,_ ~~~ ;~ncn~~inaPr i det offe:1°tliae, 
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som mye vil være en kamp mot at vanlige fol k skal betale kostnaden 

av den Økonomiske krisa. I forhold tll arbeidsledighet mener 

jeg det er viktig at det er ikke mangel på arbeid i Norge, altså 

arbeidsoppgaver. Men det er mangel på arbeidsElasser som det 

kapitalistiske system klarer å organisere slik at de gir til

strekkelig profitt. Mens det er mye arbeid ugjort, forsvinner 

store mengder årsverk ved at folk går arbeidsledige. Arbeidsledighe 

er rent tap , for samfunnet på den måten. 

Jeg mener da at kampen mot arbeidsledigheten krever også enhet , 

i arbeiderklassen og blant lønnsmottakere. En splitt mellom de 

.som har og de som ikke har arbeid - i betydningen at de som har 

arbeid må være villige til å "ofre litt" for at de arbeidsledige 

skal få arbeid - det er motsetninger som er farlige i ei krisetid. 

fordi det er så lett å splitte arbeidsfolk nå . 

Jeg mener også det er viktig at "dele på arbeid"-tanken også 

tidligere har gitt opphav til løsninger av typen "bare en inntekt 

pr. familie". Går vi inn på tanken at arbeid er en gitt størrelse 

som må deles, så kommer vi ikke utenom at det føles umiddelbart 

rettferdig for folkå dele det etter :fomoldet ern lønning pr.familie. 

Det er også viktig at konsekvensen av "dele på arbeid"-tanken i 

30-åra var først og fremst propagandamessig. Myndighetene ga 

inntrykk av at det ble gjort noe - kvinnene ut av arbeid og 

mennene inn. Men sysselsettingspolitisk fikk det nesten ingen 

konsekvenser, for det dreide seg om veldig få på det tidspu~ktet. 

Og jeg tror at går vi inn for 6-timersdagen uten kompensasjon for 

å skaffe flere arbeidsplasser, vil det først og fremst bli brukt 

som propaganda og ideologi som gj ø r at folk ut fra rettferdshensyn 

vil gå med på at det må være riktig. Så fører det til at folk går 

med på ting, men at det i realiteten ikke gir noe særlig flere 

arbeidsplasser. 
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Dag Seierstad ~rinne på det samme i artikkelen der han sier 

folk ikke bør gå med på å gå ned i lønn hvis de ikke er helt 

sikre på konsekvensene. Og kan man være sikker på det i et 

samfunn der det ikke er arbeiderbeveg_elsen som har den politiske 

makta? 

Altså, jeg ønsker kamp mot arbeidsledigheten, men jeg tror ikke 

på 6-tirnersdagen som noe avgjørende virkemiddel. Jeg vil avvise 

utgangspunktet om at antallet arbeidsplasser er gitt, og at 

oppgaven vår er å finne den mest rettferdige måten å dele på. 

Og jeg er redd for at den tankegangen vil brukes til å få folk til 

1 godta lønnsnedslag - uten at de får arbeidsplasser igjen i noen 

særlig grad. Dette er altså ikke noen argumentasjon for at jeg 

tror at 6-timersdagen ikke gir noen nye arbeidsplasser, jeg mener 

det er en kampoppgave for oss å få den til å gi nye arbeidsplasser, 

og at det er en kamp som må føres, men jeg tror ikke på noen 

avgjørende resultater i kampen mot arbeidsledigheten i dette 

samfunnet. 

Og uansett sysselsettingspolitikk tror jeg heller ikke at 6-timers

dagen umiddelbart vil gjøre det mulig for hjemmeværende å gå ut 

i arbeid eller for deltidsarbeidende å jobbe mer. Jeg tror det 

regnestykket om hvor mange arbeidsplasser vi må skape ~om Hilde 

Bojer presenterte blir litt feil også på den måten~ for det er 

ikke bare spørsmålet om arbeidsplasser og arbeidstid som avgjør om 

kvinner jobber full tid. Jeg mener at 6-timersdagen legger et 

grunnlag for å slåss for at kvinner skal jobbe full tid, på lik 

linje med menn. Men vi må innse at det er en ganske langvarig kamp. 

Jeg er uenig med dem som sier at 6-timersdagen vil løse deltids

spørsmålet, jeg tror at deltid vil vi slite med i lang tid framover. 

Fordi det er så mange som jobber kortere deltid enn seks ti-mer. 
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kortere 
Dels fordi at stillinger er organisert som deltids-stillinger, og at 

arbeidsgiverne ikke endrer .~et fordi om det blir 6-timersdag, 

dels fordi folk har ulike behov. De kan ha vanskelige mannfolk, 

de katl ha problemer med barnetilsyn, de kan ha egne holdninger som 

gjør at de ikke ønsker å jobbe full tid.Det er mange ting vi må 

slåss for å endre , men som tar mye lenger tid.Derfor tror jeg 

at kvinner ikke umiddelbart vil øke sysselsettinga si drastisk, 

sjøl om jeg håper vi kan få til at flere kvinner jobber full tid, 

og at vi kan øke det etterhvert. Med disse forbeholdene både om 

hvor mange arbeidsplasser det vil skape rent sysselsettingspolitisk 

og hvor raskt jeg tror kvinnene vil strømme ut i arbeidslivet i 

større grad, det gjør at jeg ender opp med et annet regnestykke 

enn Hilde Bojer. Det regnestykket er heller ikke gjort., så 

jeg har ikke talla. Men jeg synes Hilde Bojer leverer mye god 

argumentasjon for at det ikke er så dyrt som folk legger opp til, 

at i den grad det skaper nye arbeidsplasser, vil det til dels 

spares inn i form av utgifter til arbeidsledighet, altså det vil 

være snakk om flytting av penger. Hun gir eksempler på overførings

ordninger som jeg synes virker veldig fornuftig. 

Men min konklusjon blir da for det første at det er nødvendig å 

slåss for full kompensasjon, og for det andre at jeg tror det ikke 

vil bli så dyrt at det vil bli et reelt problem. 

Så vil jeg knytte noen kommentarer til spørsmålet om strategi. 

Jeg mener det er viktig å slåss for skritt på veien. Artikkelen 
X>&t~ 

til Rolf Lasse Luna vii~inne på at kompromisser heller bør gå på 

kompensasjon enn på arbeidstidforkortelser. Jeg mener det er viktig 

å å slåss for at spisepausen kommer inn i arbeidstida, og lik ~ www.pdf-arkivet.no (2020)
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arbeidstid fo~ arbeidere og funksjonærer. I Bygning er det 

42½ timers arbeidsuke+ spisepause, (mange steder, kanskje ikke 

alle), det betyr 9 timer pr. dag på jobben. På min arbeidsplass 

har vi 8 timer+spisepause, dvs. 8¼time pr. dag på jobben. Ca. 

1/4 av arbeidstakerne har 37¼ eller 38 timers uke, med spisepusen 

inkludert. Dette er et så upåaktet fenomen _at det ikke fins 

skikkelig statistikk på det. Det er også lett å forstå at for folk 

som har 9 timers dag virker nedkorting til 6 timer som et ganske 

stort og urealistisk sprang åta i ett. Det er også lett å vinne 

grobunn for demagogi som går på at det er de privilegerte i stat 

og kommune som sitter på kontorene sine med adgang til telefon og· 

som kan gjøre ærender i arbeidstida som har lett for å få permisjon 

osv. som nå vil ha det enda bedre (jfr.Arbeiderbladet) og går 

i spissen for 6-timersdagen. - Mens vi i den private industri 

som arbeider og sliter, vi stiller krav om lik arbeidstid 

for arbeidere og funksjonærer. Mye følelser er blanda inn i 

dette, og grobunn for splittelse. 

Det fins også en taktikk i fagbevegelsen som vi møtte i Grafisk 

som går ut på at det er helt fint med vedtak om 6-timersdagen -

men forpliktende vedtak om spisepause~ inn i arbeidstida ved 

første tariffoppgjør - det vil vi ikke ha. Jeg mener det er 

viktig å stå på begge deler - både spisepausen inn i arbeidstida 
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Jeg mener det er viktig for oss som jobber i privat industri 

• og diskus;onen . 
a reise kampen om b~timersdagen, og ikke utsette det, og 

samtidig reise krav om spisepausen inn i arbeidstida og lik 

arbeidstid som skritt på veien og knytte det helt til kampen for 

6-timersdagen. Samtidig som det er viktig at de som har den kortes 

arbeidstida og slåss for 6-timersdagen også harmed en støtte 

til kampen for lik arbeidstid, for å unngå at vi får en splitt 

mellom privat og offentlig som LO-ledelsen kan spille på i 

denne kampen. Jeg mener det er helt nødvendig å slåss for det 

som skritt på veien, for hvis vi ikke gjør det, hvfs vi av 

opportunistiske grunnerbare slåss for spisepausen inn i arbeidstid 

er et rettferdig og nærliggende krav, kan vi få det i form av 

kortere fredager, eller andre arbeidstidsforkortelser som ikke 

gir 6-timersdagen, men som gir lengre helg.- og verre hverdager. · 

Spisepausen inn er også en rettferdskamp som er viktig i forhold 

til skillet mellom arbeidere og funksjonærer. Blir ikke det 

kravet reist, kan vi tenke oss en6-timersda~ der dette skillet 

fortsatt er opprettholdt. Dette er også viktig fordi det har 

å gjøre med skillet mellom mannsyrker og kvinneyrker. Kvinner som 

søker jobb, søker helst til de jobbene som har een korteste 

arbeidstida, utfra barnehagetider og omsorgsoppgaver. 
.,. 

og lik arbeidstid for arbeidere og funksjonærer. Det var anført av Rolf Lasse Lund at "skritt på veien" lettere 

LO-kongressen vedtok å prioritere lik arbeidstid sammen med lavere 

pensjonsalderen. Men da definerer de det som lik arbeidstid mellom 

arbeidere og funksjonærer i industrien, og det betyr bare spise

pausen inn i arteidstida. Mens vi mener det er viktig at kvinne

bevegelsen og fagbevegelsen definerer lik arbeidstid som lik med 

dem som har lavest arbeidstid, nemlig de som har 37½ timers uke, 

fører til at produktiviteten blir Økt underveis, og at resultatet 

derfor blir færre arbeidsplasser. ~ Jeg synes ikke at 5 timer 

pr.uke er noen liten arbeidstidsforkortelse. Men jeg tror også vi 

må innse at arbeidstidsforkortelser under kapitalismen de tjener 

også arbeidsgiverne. De tvinger seg fram ikke bare på grunn av våre 

behov, men også på grunn av utviklinga i den kapitalistiske 
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produksjonen. At de også stimul8rertil Økt teknolosi og økt 

produktivitet, at de vil tjene kapitalen, samtidig som de vil 

være en forbedring for arbeidsfolk. Jeg vil gjer~e være med 

på en diskusjon om hvordan vi vil endre dette samfunnet, 

og jeg oppfatter at en viktig del av kampen mot arbeidsledigheten 

nettopp er å påvise at vi lever i et samfunn der moderne 
og produk s jon 

teknologi faktisk vil gjøre det mulig å fordele arbeid til alle 

på en rettferdig måte, og produsere nok til at folk kan ha det bra, 

men at vi lever i et samfunnssystem som gjør det umulig. 

,,. 

. ' 

www.pdf-arkivet.no (2020)



-Y-____ ,.,.,. __ ,..,m,....,,mnnggee-"'aiie, -;-rnmtåtitt~eJt- ~i-rn;;;øtt;e;-ik~o;;m;;;n-;:te";-'lb;e;;iddslivet. Basert på at 
steder diskutert deltid i for- kvinnenes behov til en viss kvinner er tilleggsarbeids-
beredelsene til Landsmøtet grad. Først og fremst i ty- kraft - som ikke skal for-
1982, arbeidsprogrammet piske kvinneyrker og kvin- sørge seg sjøl + unger, 
om kvinner og arbeid, nejobber - slik fungerer men skal supplere familie-
sendt ut til alle. Resultatet deltid også til å oppretthol- økonomien + ta seg av hus . 
av landsmøtet finnes i Vi er de skillet mellom mannsyr· og unger. Deltid er også 
Mange nr. 1, 1983, der det ker og kvinneyrker. med å forsterker denne 
går fram at Kvinnefronten I en del bransjer har ar· særstillingen fordi det hol· 
prioriterer kampen for beidsgiverne oppdaget vi· der k:vinner fast i økonom• 
6·timersdagen med full isk uavhengighet, i kvinne-
lønnskompensasjon, jobber og i husarbeidet. 
nettopp fordi det gir oss Deltid nærmest forutsetter 
muligheter til å slass for at at kvinner tar hus og 
både kvinner og menn job· unger. De har rett som sier 
ber full tid i alle faser av li· . at deltidsarbeidet er med å 
vet. Landsmøtet vedtok opprettholde kvinnen som 
krav om begrensning av annenrangs arbei{J,skraft. 
arbeidsgiverem rett til å Derfor, er jeg ikke for del· 
bruke deltid i enkelte bran· Del l tid. 
sjer, samme rettigheter for 
deltidstilsatte som heltid· 
stilsatte og rett til reduaert 
arbeidstid for småbartis· 
foreldre med rett til å gå 
tilbake til full stilling. Ue· 
nighet om vurderinga av 
deltid, men et forslag om d 
gå aktivt ut med propagan• 
da mot deltid, ble ned· 
stemt. (Her er det desverre 
en feil i "Vi er mange» nr. 
1, 1983) . Uttalelsene mine · 
er derfor i hovedsak innen· 
for rammene av Landsmø· 
tets vedtak. Både 
6·timersdagen og deltid er 
tatt opp i et studieopplegg i 
neste nr. av « Vi er mange". 

Deltidsspørsmålet er 
omfattende, og etter min 
mening blir det gjort en del 
for enkle vurderinger for ti· 
da. Sjøl er jeg verken for el· 
ler mot deltid. Når jeg be· 
skriver virkeligheten, be· . 
tyr ikke det at jeg godtar 
det bestående kjønnsrol· 
lemønster. Deltid er et pro· 
dukt av kapitalismen. Del· 
tid har oppstått på arbeids
givernes premisser. Fordi 
arbeidsgiverne har trengt 
kvinnelig arbeidskraft har 

dere fordeler med deltid -
høyere produktivitet, del· . 
tidsansatte kan «ta toppe· 
ne» i produksjonen, arbei· 
derne/kvinnene kan ordne 
private ærend utenom ar· 
beidstid, er mindre · bry· 
somme. På andre områder 
er arbeidsgiverne mer 
skeptiske. 

Det er derfor nødvendig 
å kreve begrensning av ar· 
beidsgiverens rett til fritt å 
bruke deltid, først og 
fremst i bransjer som Han- · 
del og Kontor. 90% av de 
ansatte i Narvesen jobber 
deltid. De reiser krav om 
50/50% i løpet av en 5-års 
periode. Dette er nødven· 
dig for å sikre heltidsar· 
beidsplasser for kvinner, 
og fo.r å hindre at yrket un· 
dergraves lønns· og ar· 
beidsmessig. 

Viktig å følge utviklinga 
- bl.a. gå mot forslaget fra 
Oppland fylkesting om å 
dele heltidsstillinger for å 
bøte på arbeidsledigheten. 

Deltid er et uttrykk for 
kvinnens særstilling i ar· 

Samtidig er det slik at 
deltid ikke er årsaken til 
kvinnens særstilling. Sel· 
vom deltidsarbeidet ble 
borte i dag, ville særstil· 
linga opprettholdes. (Så· 
vidt jeg vet finnes det kapi· 
talistiske land med mindre 
deltid uten at kvinnen., 
stilling er kvalitativt u,lik). 
Det ville i stedet bli i grup· 
per: Hjemmeværende og 
fulltidsjobbende. Deltids· 
undersøkelsen (1918) viste 
at nesten 1/t av de deltids· 
jobbende da ville være 
hjemme, mens nesten ¼ 
ville jobbe fulltid. Fortsatt 
ville alle kvinner være mu· 
lige familiekvinner, gå ut 
og inn av arbeidslivet i 
større grad enn menn 
osv .. . 

Etter min mening blir vi 
ikke kvitt særstillinga før 
kvinner deltar· i arbeids
livet på lik linje med menn 
i alle faser av livet, og før 
omsorgs- og husarbeid dels 
er ute av familien, og dels 
er delt likt. Hvor langt det 
er fram, kan vi diskutere. 
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Alternativ til 
å være · hjemme 

Og det finnesfor hold som 
Jeg oppfatter deltid i dag ~.l gjør at kvinner ikke «vel-
for en stor del som et alter- ger" deltid. - Arbeids· 
nativ til å være hjemme. . • muligheter, barnetilsyn, 
Prosenten kvinner i fulltid· Siri Jensen " reisevei, arbeuf:stider og 
S?-rbeid ™:-r holdt seg re~- kommønterør ---_ 1· e~tefelles praksis og hold· 
tivt stabil, mens deltid· nmger. 
sprosenten har rast i været. Derfor vil jeg ikke gå 
Jeg forstår ikke det vold· ------------ mot all deltid - og jeg vil 
somme angrepet på del· Del 2 advare mot et slikt stand· 
tidsarbeidet uten at en tar ____________ punkt, fordi det rammer d~ 
med i vurderinga hvordan kvinenr som står svakest .i 
det fungerer at kvinner er må bli tema en annen gang. vårt samfunn. Jeg tror 
hjemmevære11.de og sam· Men fortttatt er 1/., av kvin· deltid vil være en nødven-
menhengen her. nene (når skoleelever og dighet i lang tid framover. 

Økinga av deltidsarbei· pensjoni3ter holdes uten· Derfor må vi samtidig som 
det de siste 20 åra har hatt for) hjemmeværende. vi går inn for begrensning 
stor betydning for kvinnens (Selv om ikke så mange er av deltid, stille krav som 
plass i arbeidslivet og syn hjemme permanent, forsvarer deltidsansatte .. 
på seg sjøl. Det har lagt mange går ut og inn.) Vi krever samme rettig-
grunnlag for økt kvinneak· Deltidsarbeid er i dag et heter for deltidsansatte 
tivitet på masse områder. alternativ til å være hjem· som for heltids. I dag er det 
Vi er faktisk blitt 46 prosent me, først og fremst for de f.eks. en del steder slik at 
av alle lønnsmottakere. Og med lavest utdanning, i delti.dsansatte automatisk 
nettopp dette er et viktig mest slit.~omme jobber, og går først ved innskrenk· 

får plass, mens kvinnene 
vender hjem'! 

Hovedårsaken til at jeg 
er skeptisk til anti-deltids
holdninga som rår, er at 
jeg er redd kvinnebevegel
sen skal være uforberedt 
på slike tendenser. At hold
ninga kan brukes som 
grunnlag for å fjerne del
tid, men at resultatet blir 
at arbeidsledige menn 
trenger kvinnene ut. Her 
kan vi komme opp i vans
kelige problemer. 

Til slutt kampen om 
holdningene. 

Noen sier at å godta del
tid er å godta vår kvin
nerolle. Dersom vi ·godta,r 
deltid ukritisk, er det riktig 
samfunnsmessig sett. For 

' ( 

c:. r 

den enkelte kan deltid være 
et resultat av opprør mot 
kl,innerolle og m1rnnsun
dertrykking. jeg er enig 
med den som sier at det er 
viktig at deltid ikke blir en 
automatisk løsning, og at vi 
diskkutercr - særlig i 
kvinnebevegelsen . - om 
andre løsninger er mulig. 
Qm det ikke er en mindre 
belastning å jobbe heltid 
enn å jobbe deltid pluss få 
følging og henting av unger 
og dermed ungers avheng· 
ighet, om det er mulig at 
mannen, evt. begge går 
ned i arbeidstid osv. Vi har 
ansvar for å gå i spissen 
med eksempler som bryter 
med rollemønstrene. Sam· 
tidig må vi innse de mange 

samfunnsmessige Jakt 
ne, og ikke gjøre delfi, 
Pl moralsk spørsmål. Il' 
nPr har sterk morn/ 
kvinnefrigjøring kan i 
bety at hver enkelt ska i 
te tenna sammen og stn 
til de stuper, slik det fin 
tendenser til, eller få då • 
samvittighet fordi de .i 
ber deltid . Derfor er 
mot at kuinnebevegel 
skal propagandere for 
det eneste riktige i dag, 
jobbe fulltid. Jeg er r, 
for at våre mot,.,,tan,I 
skal kunne splitte kvin 
etter deltid/heltid slik 
tidligere har utnytta r , 
dighet _ til åkjøre 8/ 
hjemmeværende/yrke
saktive. 

grunnlag for at kvinner nå som er hardest undertrykt i ninger. 
ikke slår seg til r o med an· fam4U&n-.--J4iJ1'-tsatt-jinnes Og-vi-kan-k-ømm-e- epp-i-
nenrangs plass, men reiser menn som ikke godtar at situasjoner der vi må for· 
ka. mpen for full likestilling kvinnen har jobb, eller i al· svare deltidsarbeidsplas· 
i arbeidslivet og 50/50 ar· le fall skal ha middagen på ser som kvirmearbeids· 
beidsdeling hjemme. Kam· bordet, kvinnens arbeid plasser. Hva, med inn· 
pen for 6-timersdagen er en skal ikke syns. Mange har skrenkninger av husmors· 
viktig del av denne kampen gått veien deltid - selvtillit kift og overgang til hele 
- hvordan den skal føres, - skilsmisse - heltid. skift der i hovedsak menn 

Økninga av deltidsa,rbeidet har hatt stor betydning for kvinnenes plass I arbeidslivet og syn pd s, 
sjøl, skriver Siri Jensen. FOTO : KLASSEKAMl'I 
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"Varje industriellt och kommersiellt centrum i England har 
nu en arbetarklass uppdelad i två fimt!iga lager: engelska 
P.C<?leta_~eE__och jrl~ndsk~~ _e_~oJ~i-er. l)cn vanlige engelske 
arbetaren hatar den ·;rfåndske arbetaren som en konkurrent 
som forsamrar hans Jevnadsstandard. I forhåll ande till den 
irlandske arbetaren kanner han sig som en medlem av den 
harskande nationen och darfor forvandlar han sig till ett 
redskap for sitt ]ands aristokrater och kapitalister mot Jr
/a11d; på så satt starker han dominansen over sig sjalv. Han 
hyllar religiosa, nationella och sociala fordomar mot den 
irlandske arbetaren. . Irlandaren .. . ser i den engelske 
arbetaren genas t m~ft~gen, det blinda verktyget for 
det engelska herrat'aldet på Irland. 

Derma antagonisrn hålls med konstgj orda mcdcl vid ]iv 
och forstarks av pressen, kyrkan, s_kamttidninga rna, kort 
sagt med hjalp av alla de mede! som står till den harskande 
klassens forfogande. Denna antagonism ar he111Iighele11 
bakom svagheten hos den engelska arbe1arklasse11, tro ts 
dess organisation. Det ar med hjalp av den hemligheten 
kapitalistkl assen håller sig kvar vid makten. Och dcnna 
klass ar helt medveten om det. " 18 

7. Proletariatets uppgifter landerna kring Stilla havet 

Nodvandigheten av att organisera en antiimperialistisk en
hetsfront ar vidare också betingad av den imperialistiska riva
litetens standiga och oavbrutna stegring. Denna rivalitet har 
for narvarande uppnått ett så akut stadium, att ett nytt varlds
krig med Stilla havet som skådeplats ar oundvikligt, såvida 
icke Yii rldsrevolutionen forekommer detta. 

Washingtonkonferensen var ett fi-irsi:ik att avvarja den ho
tande faran, men i verkligheten har den blott skarpt och for
djupat de imperial is tiska motsattni ngarna. Den senaste stri
den mellan Wu Pei-fu och Chan Tso-Iin i Kina var en 
direkt fi:iljd av den japanska och angloamerikanska kapitalis
mens misslyckade forsak i Washington att bringa sina i:imse
sidiga in tressen i samklang med varandra. I <letta hela varlei en 
hotc1nde krig kommer ej blott Japan, Amerika och England 
att <leltaga, utan aven andra kapitalistiska stater ( Frankrike, 
Hollan<l osv.). Detta krig ho tar att anstalh iinnu storre for
odelser an kriget 1914-19 18. 

De kommunistiska partiernas uppgift i de kolon iala och 
halvko lon iala !Jnderna vid Sti ll a havets kuste r mlste bestå i 
energisk propaganda, som klargor fo r massorna den annal
kande fo ran, uppmanar dem till akti\· kamp for den nationell a 
befrielsen och till en orien tering mot Sovjetryssland såsom 
alla undc rt ryck ta och cxp loatcradc fo lks skyddsdrn. 

De kommunistisk:! particrn .1 i de imperi:ll istiska h11dcr11a. 
Amc:r ik ,t. Japa n. Fngl:tn, I, Amtralicn. Kanad:t , ;ir fiirplikti _1;a 
dt" att i11ti ir ,I L· 11 liota11 dc f:tr:tll cj hl111t i11skr:i11k.t sig till j'fO
l' ·t,'.;,111 .J. t 111 11t kri,!.'.d , ut:111 "d,,,i ,1-;iir. t :t ll:t a11str;i11,!.'.11 11 1g:tr fii r 
.11t ll j'l' li :i,·. t ,k- f:tk t11rc· r. s,,m ,ksor!.'.,t llt ,L·r.t r :trhct:t rr ii rclsu1 i 
tin ·,., l:i11,l n '" li iikar u1 111·ttj :rndct i"r,111 k.tpit.tl1 , tu11,ts ,id:t a,· 
111 11 rs,i1 11:lfl l'., lrtl :l lll l' ll.tn r"11-: ()dl r.,,cr. 

I),"-' t ,;kt11rcr :i r i11,·:t11dri11gsf r.i,t.:. t11 od1 fr .1,:._:.t 11 "Ill billig 
t .1 ~~-t, I :1rht"tskr.1f1. 

K1 ll)tr.tktssy~c;r1~-, ut,!.'.i",r ;i11 11 u i '1.t,!.'. ,kn fiirn :imsl.1 rnctn
,!t:11 (ii r ,·,ir \'.tndd av Lir!.'.:tde arhdare till s"cknpla nt agl'rn:t 
p,i Siidcrh.1,·sii,tr11.1. dit ,irhd .tr,· fiirs t'r,\11 K,11.1 11,·li l1 1di,11 
I k11n :t 11 111 , t,ind i_l'. hct lia r (iir ,t11 lett de imr•e ri :tl i,t i ska l:i11dn-
1u , .trl,c t.1 r,· ,111 kr:i,·,t 111(iir,t11,k :t,· l.t ,l'.hl'st:immel,n mot i11-
,·.111 ,lrl'>l'.L'll '" li 111 111 ,tm-:in,l.111 ,k .1,· (:irp.td :1rl ,l'hkr.1(t, h:i,k- i 
,-\ 111, r,k:t " ' li ,-\ u,1r. tl1 cn. l) l'"-l l.t _l'.:ir ,k:i rl ' l'f mo1 ,,itt11i 11_l'.1 ·11 
mellan de vita och de fargaJe arbetarn:i samt splittrar och 
forsvagar arhetarrorel sens enhet. 

De kommunistiska partierna i Amerika, Australien och 
Kanada måste fora en energisk kamp mot lagama, som for
hindrar invandringen, och måste klargiira for de proletara 
massorna i dessa lander, att sådana la gar, samtid i g t · som <le 
underblåser rashatet, i sista hand skadar dem sj:ilva. 

A andra sidan avstår kapitalisterna frln !aga r mot invand
ring, for att miijliggora importen av billig arbetskraft och på 
så satt trycka ned de vita arbetarnas loner. Denna kapitalister
nas avsikt att overg:t till anfa ll kan endast på ett satt effektivt 
avvarjas - de invandran<le :irbeta rna måste upptagas i de 
existerande fackorganisationerna fo r vita arbetare. Samtidigt 
må.ste kravas, att de fargade arbetarnas liine r jamstal les med 
de vita arbetarnas. Ett såtbn t steg av de kommunistiska par
tierna kommer a.t t avsliija kapitalisteroas planer nch samtidigt 
på ett åskådligt ~:i tt Yisa de (;irg:ide :uhd:trn.t. :t tt <let inter
natinnclla prc1 ld:tri atd irkc k:i1 111L·r n,igr:t r: t,fii rd omar. 

hir genomfiirandvt av n;imn ,h :\tg,irder m:lste rcpn:se11 -
ta11tn11,1 fii r dc,t rc· , ·1> lu tio11:ir.t pr,1k-t.1ri,1td i l:i11dc rn :1 vid 
Stilla h:tvd inkall :1 en St ill:i -lu, skonfl'fl' tJs fiir :ti t ut.trhct:1 dl'n 
riktiga t:tktikcn nc li l:i11111liga nr,!.'.,tllis:ttori , k.t t"11rmt.-r fiir t.·11 
\·crkli,!.'. sam111:1nslut11i11g mc: 11.tn prn lct:ir l' r ,1 ,· .il l.t r.tSl'f i lii 11-
dn 11a krin~ Still.1 li:t,Tt. 
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bal 111\t\d\lBlE UODE fttlN~~i tJQ 
A'1 f:tl"Ml&EJ)Ai8f:i~rq11r 

AV ( Foredrag hotldt på Marx-
SIGURD ALLER.No Engels-skolel n i Oslo, 

1978). 
Alle som er her kjenner til ulike former for diskrimin ring 

og trakassering av fre..JI1edarbeidere .Den er tilogmed offii ielt
erkjent .Sjøl Aftenposten og Ny Tid har nå begynt å skriv om 

· skolemobbing og rasiame,slumboliger og ghetto , oSån: 

ting er både bor~erlig-liberalere og revisjonister imot.Av og 
til får vi også epinionsundersøkelser som viser oss at jJ høy 
ere utdanning folk har,desto mer "tolerante" er de overfJ r an 
folk og nasjoner.Og vice versa.sår~ skapes inntrykket av lat _ 
rasisme først og fremst er et uttrykk for ideologiske fo domm 
og at liberalt opplysningsarbeid vil gjøre slutt p• s for 
for diskriminering. 

Men dette er en overflatisk,falsk og farlig 
frem:u3darbeiq.ernes situasjon springer ikke ut 

reformisme For 
av_ · nord-

menns rasefordommer,sjøl om Slike finnes i et rikt monn. 

Det som kjntiietelmer f're.1..1.illledarbeide.rnes situasjon e det 
dobbelte ~i.leet.Bom norske arbeidere er de utb;ytta,d selfeiv

sin arbeiiskraft og skaper merverdi som grunnlag far kaii.
~alistene s profitt .Men i tillegg - og det er det v · ktig4k.. 

for oss å forstå- skiller fremmedarbeiderne seg fr norfb:_ 
arbeidere ved at de også er ~asjonalt undertrykt.O 
nasjonale undertry3}{inga er ikke en "fordom" ,den er 
lig knytta til hele det kapitalistiake,imperialisti 
systemet. 

~erfor skal jeg til å begynne med si litt om 
nasjonale spørsmålet og dets betydning.Et§er -

den l.imperialistiake verdenskrigens 
den sosialistiske oktoberrevolusjonens seier opps 
både Lenin og Stalin at den nasjonale kampen hadde 

endra karakter.Mens det nasjonale spø sm.ålJ=
før hadde v~t en del av den borgerlig-demokratis~e revolu
sjonen, ble det nå en del av den proletarisk-sosiallistis~ 

revolusjonen. 
Årsaken til dette var at en revolusjon 1 koloniene J 
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halvkoloniene ,sjøl 0J11 ,..let første studiet var borgerlig
demokratisk,objektivt rydder en bre~ere veg der sosialismen 

,kan utvikle seg.Mei Mao Tsetungs ord : "En slik revolusjon 
angriper sjølve røttene til imperialismen,derfor vil ikke 
imperialismen bære over med den,men motarbeide den.Men den 
er velsett av sosialismen og få:r støtte fra det sosialistiske 
landet og fra det internasjonale sosialistiske prole)ariatet''. 
(Mao:Om nydemokratiet,Oktoberhefte,s.10). 

Derfor er den tredje verdens kamp mot de to imperialistiske 
supermaktene,USA og Sovjet,objektivt en del av den proletar
iske sosialistiske verdensrevolusjonen · 
Afæ (m-if,1 sitt prinsipprogram at motsetninga mellom 
imperialismen/sosialimperialismen og de underkua nasjonene 
er h~ ve&notsige lsen i verden idag. (Prinsipprogrammet ,s~38) 

Men sjøl om dettte idag er hovedarenaen for den nasjonaJe 
kampen, så kan den ikke begrenses til dette .For også i de store 
kapitalistiske landa blir _ undertrykkinga av 
de nasjonale minoritetene skjerpa.Etfek:sempel er den 
harde,storrussiske undertrykkinga av nasjonalitetene i dagens 

't'Jv \-1C[t' . 
Sovjet,f.eks. av ukraniere,georgiere,armenere,sigøynere og 

a'amer .~ 1,, li annet er den nasjonale undertrykkinga og rasismen 
i USA,f.eks. av den a.fro-ameril-::a.."1ske nasjonen,pQ(Jrtoricanerne 
og den mexicansk-amerikanske a.i.noriteten,: _ the Chicanos. 

Ber kan det vær;e på sin plass å si litt om nasjonal under
trykking generelt og om skillet mellom undertrykte nasjoner og 
m.asjonale minoriter som ikke er egne nasjoner.Stalin definerte 

. x':"V\., 
en gang nasjonal undertrykking -

11 systemet med utbytting av og røving fra undertrykte folk, 
tvungne begrensninger av rettighetene til undertrykte 

nasjonalillteter,som imperialistiske kretser tyr til". (Stalin, 
Report on the national question,april 1917, ••••••• ,s. 100) 

Vidre sier han at "desto mer demokratisk et land er,desto 
mindre er den nasjonale undertrykkelsen,og vice versa". (Ibd., 
••• slOl). ~ 

'-"<f .', G 

Og Stalin sltn · · fast at metoden med å gjøre nasjona.li .. 
teter til slaver,som imperialistene har lært i ktlonume;den 
tar de også i bruk i deres egne land.Derfor er "eksistensen 

" av 'i3-Pitalismen uten nasjonal undertrykking likse uoppnåelig 
som eksistensen av sosialismen li.ten frigjøringa av de under
trykte nasjonene, uten nasjonal frihet". 

(The Immådiate Tasks of the Party in the National Question11 , i 
Stalinp Works, so 20)o 
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Hva er det så vi rekner som en undertrykt naajoni Jded 

Stalin define ,er 

m~xismen-leninismen dette som "et historisk oppstått,st bilt 
· samfunn av mennesker ,forma på grunnlag av felles språk, I 

territotium,økonomisk liv og ps~kiRk egenart uttrykt i f lles _ 
kultur' (Stalin,warxismen og det ~asjonale spørsmål,1913 

Verker,bd.2)~Det er tilstrekkelig at et eneste av disse 
. kjenntela.la mangler,og nasjonen opphører å være 

en nasjon11
• 

I Røde Fane n.r 6 1977 er det begrunna hvorfor samene er 
en egen og undertrykt nasjon og lilrorfor vi kommunister d rfor 
forsvarer samenes sjølråderett,deres ~ til egen statlig 

eksistens.Dette er et viktig prinsippspørsmål,som skillel
1 

osa 
fra D A's 

kolonipolitikk med assimilering og tvangsfornorskningo. _ 
Og like skarpt s~iller det oss koilllil.unister fra SV-ledels ns 
og 11 ~ forsøk på å · · - framstille samespørsmåleJ som 

et "utkantproblem11 og kulturspørsmål. r,. -k 

Men ved siden av undertrykte nasjoner finnes det i _ 
,i;~ 

land også andre nasjonale minoriteter,der en hverken kan 
snakke om noen egen . økonomi eller et eget fa 
~errirofium.Sigøynerne er eksempel på en slik nasjo ! 1 
gruppe~,Ofte er slike minorite'ber bosatt og spredt · , afor 

en annen fle,rtal_l~nas~n.Dette gjelder f.eks. irerne i 
England•~:... oii~tl. ~~ - ;.Og de gjelder de mange små 

nasjona:ie minoritetene i Norge som vi har vendt oss ,il 
å tenke som ~ kategori: fre .. .rr.edarbeide,r.p.e • 

For disse nasjonale minoritetene stiller vi kor, · star 
la:avet om full likestilling og frihet til nasjonal. 
utviklingo Det gjelder hl 0 a 0 retten til 

fritt å kunne bruke sitt .,eget snråk,til moramålsun 1 er-
- . . - I 

viri~ing for barna og fullverdi~ utdan.ning,det gjel er 
kampen mot alle former for nasjonal diskrimin~ring mht. 
,rrbeid.lønn.bnli~ og demokratiske rettigne-cer.'Oten at 

den norske arbeiderklassen_reiser denne de~olO'.'atisf e. 
kampen,kjemper mot all nasJonal undertrykla.ng og a iser 
sjåvinisme og rasisme, så kan vi heller ikke tru I å 
noen virkelig er.het mellom norske arbeidere og 
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La oss tenke over hvem som rammes hardest av, denne nasjona 
cm.dertrykkinga i Norge.1.april 1977 var det f.eks. 71603 
u~enlandske statsborgere i Norge,begge kjønn og alJie aldre 
in_kludert.Nesten 48 000 av dem kom fra eiu.ropeiske land,inkludert 
Tyrkia.Nær 11 000 koCT fra USA.Hele Asia talte 8118,med 5316 fra 

Pakistan som den dominerende grJlppa.Fra Afrika var det bare 
1577 utwi.landske statsborgere og fra Latin- og Sentral-Amerika 
1·051. 

Men når folk hører øm og tenker på f~emmedarbeidere så få:r: 

vi et ganske annet inntrykk,da er det mest arbeidere fra f.eks. 
Asia,Afrika,Latin-.Amerika og and.re fattige land som Tyrkia og 
Jugoslavia folk har i bevisstheten.· Også 
dersom vi undersøker hvem rasistene i Norsk Front retter 
skyset mot ,finn er vi det samme bildet .Ingen nevner de 7611 
britene elier 14277 danskene,derimot spres det mye propa-
ganda om at landet 11 oversvømmes11 av de langt færre pakistanerne, 
for ikke å snakke om invasjonen av ?18 marokkanere og 947 indere 

Dette trur 
1
~g bar en spesiell bakgrunn.For vi skal huske på 

at Norge er etvifuperialistisk land,med eksport av kapital og 

utbytting av ann-e folk og nasjoner.For å rettferdigg jøre 
denne utplyndringa har det norske borgerskapet,ikke minst via 
pressa og skolen, bygd ppp et falskt bilde av den 3. verdens 
folk som late og tilbakestående~Idag er Idi Amin den som gjør 
seg best som skyteskive for denne rasistiske propagandaen. 
Borgerskapet framstiller sin plyndring som :, 
uirviklingshjelp og prøver så godt det kan å propagandere sin 
herrefolksmentalitet også innafor det arbeidende folket~ 

Derfor rammer o~~å den nasjonale undertrykk~en innvandrer 
. ~<i&~ . 

ulikt.Dette har. ·· sammenheng med klaeseforhold.a.-I 1973 
jobba f . eks. 98,2 % av alle. 
pakistanere i Norge i typiske proletaryrker.Blant yrkesaktive 
fra USA var den tilsvarende andelen nedi i ca. 60 %.Men først 
og fremst henger dette sammen med at pakistanerne kommer fra 
en undertrykt nasjon i den tredje verden,mens <:{amerikanske 
innvandrerne kommer fra en imperialistisk supermakt • 

..).ov-4..vv . .,,. 

. ~ -kan også oppsumeres slik: Ja fattigere land ' 
fremmedarbeiderne kommer fra,desto ~dere blir de også UD;dE 
trykt og diskriw.inert i Norge~For den nasjonale undertrykkin.3c.... 
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henger sammen med sjølve klasseundert:rykk:inga, den kan 

bare fjernes for godt når hele det kapitalistiske og 
iJnperialistiske systemet forsvinrer 0 

~et er~ l.yi.Mv de~tvi må ~e.fremmedarb~ide:spørsm.il.et. 
Hvorfor skJer ~roe1.dervAnctr1.11gene ?Kapitalismen hÅr 
I . 
1alltid hatt bruk for en industriell reservearme,arbeids aft 
som kan kastes inn 1 nroduksionen når det er oppgang el er 
høykonjunktur og kastes ut igjen i krisetider.Ruinering av 
bondemassene har vært en kilde,bruk av kvinnene som res .rye-
a:rme en annen.Men med utviklinga av kapitalismen til i.mperi~Sl./4<..e 

. ~ skjeJde en nytt.sprang.Utplyndringa av kolonier og ~lv
kolo~ier. ble supplert med en systematisk tapping av bill ig 
arbeidskraft. · 

Derfor kan vi si at kapitalismens ujamne utvikling, , ed 

ippustrialisering og opyhoping av rikdom i enkelte l ~ d 
og ekstrem fattigdom i and.re tvang fram de internasj ~nale 
arbeidervandringene.Den skamløse utbyttinga av utenlr:I d

ske arbeidere fra mindre utvikla land ble,med Lenins ord, 
11 speæiel t typisk for imperialismen" .og den er så typ sk 
at kontrarevolusjonen i Sovjet og andre land i Øst-E opa 
raskt førte til at det samme systemet med kjøp og salg av 
arbeidskraft over grensene taskt ble innført også det . 

Hvilke konsekvenser har disse arbeidervandringen 
for arbeiderklassens kamp'l Jeg skal aer sitere noen , rd a· 
Lenin som "KA" og "KUL" har pleid å prøve å ta til 
inntekt for sin opportunistiske linje,(X) 

"Det kan ikke være noen tvil om at ren og skjær fa l tig
dom tvinger folk til å forlate sitt hjøland og at 1pi
talen utbytter immigrantarbeiderne på den mest skamløse 
måte.Men bare reaksjonære kan lukke øynene for den pro
gressi~e be~ydninga av _denne m~derne bl~dinga av nar.jon
ene.Fligjøring fra kapitalens åk er umulig uten en v _d.re 
utvikling av kapitalismen,og uten klassekampen som er 

basert på den • Og det er inn i denne kampen at kap ,·tali 
drar med arbeidermassene fra bele verden,og bryter ed de 

snevre,sære skikker fra det lokale livet,bryter ne nasjo-

nale barrierer og fordornmer,forener arbeidere fra alle land 
i de store fabrikkene og gruvene i Amerika,Tysklan.d osv.". 

(X) Koinmunistisk Arbeiderforbund og Kommunistisk 
Umversitetslago 
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Men hva er den progressive betydninga Lenin ber 
. ..,Jlakker om ? Er det den slafaløse utbyttinga ? ?Ie'i,Lenins 
mening er At: kapita J i .smen drar med arbeiderma.aser fra hele 
verden i en felles klassekamp mot '. utbytt1Ma som 

fri12:~ør dem fra nas:ionale barrierer og fordommer~.Men "KA11 

og "KU.L" skil l er ikke_ mellom disse to tinga.For dem er 
imperialismen kort og godt et uunngåeliet:'...-
og progressivt system som _ __ glorifiserer~ 

I hefte~ "Enhet norsk arbeidere -fremmedarbeidere" har 
JYu c-rt c, ~ >I t 

jeg at denne revisjonistgruppa konsekvent prøver å 
reduserere frem...;,eda.rbeiderspørsmålet tiA et rwint arbeider
spørsmål. og et økonomisk spørsmål.Deres politikk er kort ofi 
godt '. _ at alle fremmedarbeidere er arbeidere og at 
alle arbeidere er utbytta.Felles økonomisk kamp mot den 
kapitalistiske utbyttinga , _ · blit etter ch.r,e_ 

"teorien'1 det eneste saliggjørende.Den nasjonale under
trykkinga fre ,.medarbeiderne møter omtales ikke, ja "KA" og 
"KUL" er aktivt ~ åta dette opp.Men derfor er de også 
prinsipielle mot~tandere av åta opp den særegne under-
trykkinga sohi ·,'·lf~mmedarbeiderne .. · fondi de 
tilhører nye nasjonale minoriteter i Norg~. 

Dette er stornorsk sjåvinisme av reineste vann.Og 
den er identisk med den linja som de moierne revisjoniste: 
i USA i sin -r.i.J. .utvilcla i net3;ers pørsmålet.I 20 -30 åra 

.;:Jl:v· ,k j.~ ~ 

forsvar-tetlSHs ka,'h~•llifH)f '",parola 0:1 sJøirao.erett for---ar:::-o-

::l.TI1 8 "C'i1c.::.:::~ - _..:ske nasjonen.Men i 50-åra fikk de moderne rev 
sjonistene fjerna denne parola.De oppsumerte nemlig at 
stadig flere afro-amerikanere fra det svarte beltet i sør 
ble nødt til å selge arbeidskrafta ai i nord-sta:henes 
storindustri. Samtid ig ble den svarte befolkninga innrømmet-" 
noen flere sivile rettigheter.Ifølge revisjonistene va:r 
dette et eksempel på at· kap italismens ut

vikling var progressiv og istan4 til å forene svarte og 

hvite gjennom rein økonomisk integrasjon. 

Dermed var veien helt åpen for deq gami.e opportunistiske 
og revisjonistiske synet at af ro-amerikanernes kamp var et .~ 

reint klasses~ørsmål,at den nasjonale undertrykkinga var 
helt uvesentlig.Og denne neglis~ ringa av det nasjonale 
spørsmål gjorde revisjonistene også til sin linje for de 
ulike minoritetene i USA.Konsekvensen var hvit sjåvinisme 
av vær ste; merke. 
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; • ~~ I 
Det er i slike kretser vi finner læremestrene til Hovden, 

Jkir-1t,{J!Berntsen og resten av gjengen i "KA/KUL"• 

De som er her kjenner til at undertrykkinga av 
fremmedarbeiderne bar blitt skjer.Pa de seinere å.ra.De~e 
kommer både til ut0rykk i na,Pporter om mobbing av 
utenlandske elever,mer rasistisk hets 
på mange arbeidsplasser og reaksjonære vedtak i enkelte bo
re;.;tslag mot at fre!lliUBdarbeidere skal bosette seg i "d res" 

strøk~Værst er kanskje de små,daglige ydmykelsene over 
å bli behandla som noe mindreverdig~· 

Som vi veit toer regjeringa og staten sine hender,. 

beklager utviklinga og gjør ellers så mye de kan for hindx~ 
at flere fargete innvandrere skal komme til landet.For å 
sette DNA-ledernes nåværende politikk i et relieff ska jeg 
fortelle en sak som iallefall viser at det er kontinuxbet i 
sosialsjåvinismen. 

Som f~lk vil vite er innvandring av arbeidere til No, ge 
ikke noe nytt fenomen.Allerede før århundrskiltet var et 

f.eks. bosatt 5500 av finsk nasjonalitet i Fjnmark~I 910-
20 var det også en langvarig høykonjunktur som førte t·1 

innvandring både av arbeidere og politiske flyktninger,bl.a. 
grupper av italienere, tyskere ,og · sjø ,'3agt 

svensker o~ da.~sker. 
På denne ~ida utf;a. DNA et_ .tidsskrift, 

DGt -;~::,··y .::D~.'= irb.1.;n cl.re.:.:: 1912 finner vi Inge_Debes 30m I · 
redaktør og LO-sjefen Ole.O.Lian i bladkomiteen.Det va:r unde~ 
høyresosiaLiemokratenes kontroll.Og dette året finner fi 

~ under titelen "Im,Port av· arbeidere av freJed 
race i Norge':to artikler .Begge omhandler import av polj ke 
og galiziske arbeidere til Nidaros Teglverk i Trondhei • 

Den ene er skrevet av LO 's sekretær Sverre Iversen og 

gir en beskrivelse av den ekstra-utbytting og under-
, trykking disse arbeiderne utsettes for.Han forealå:r ar 

Teglverkets produkter må boykottes "til der isyandbrr· es 
menneskeværdige · . vilkaar ,Paa stedet" (Det 
tyvende åarhundre,19;2,s.1O0). 

Men samtidig slipper bladet en advokat E.Sa.xlund t' 1 med 
en art ikke 1 om "denne sakens social~ f!.ide." 

Jeg siterer: 
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"Der gives tre forskjellige racer.For det første de som 
har baade hjerne og armer,for det andet de som bare har 
hjerne og for det tredje de som bare har armer.Jeg antar. 

' at folk av førstnæv11te slags uten nærmere pekepind vil 
forstaa denne inndeling". 

"Det er en dumhet og tro , at en neger og en græker er 
like værd.if ulle faktorer for kulturen som en nord-
mand og en tysker''. 

"Ødelæg de nordiske racer ved la'ysning(der findes i 
virkelisheden andre racer som lægger an derpaa) og Europa 

, 

vil blive hvad Grækenland nu er." 

"Men hvordan forhinJ.re denne skadelige indvandring av disse, 
vore egne arbeidere underbydende,fremmede i vore dage,hvor 
al srunfærdsel er saa let,at det for en overflatisk betra~
ning næst•n synes at være naturens egen orden at alt skal 
røres sammen til lapskaus? 

Lovgivningen faar gripe ind.Det er det reneste nødverge,at 
den ædlere race ved skranker værner sig s~v og kulturen.Vil 
man at misforstaaet humanisme eller af andre grunde und
late det,begaas selvmord eller mord,hverken mere eller 
mindre" • (s. 102-103) 

Denne åpne,primitive rasismen ble skrevet vel 20 år før 
Hitler tok makta,så ideologiske banebrytere fantes i så 
ymse leire.Sjøl om sitatene taler for seg sjøl , skal 
jeg rep•tere konklusjonen: "Lov~ivn~en faa.r gripe 
ind".For sjøl om få utenom Norsk Front tør gjenta denne 
argumentasjonen itl.8§,er konklusjonen velkjent nok: Inn
vandringsstopp. 

1{onsekve11Ben trV' den er penkt på før,og jeg skal bare her 
gjenta det vesentligste.Da innvandringsstoppen ble inn:rørt:fflj 

he t det s eg a t den s lrulle være et 11 pusterom" far å 

akaf fe de i nnvandrer n e som alt, va r i landet bedre kåro 
Alle veit at det var en bløff'o Samtidig 

ble det innført unntaksregler 
-aiI der noen skulle komme inn ,._ 

som gjorde "stoppen" om til en 
og andre stenges ute.Utvelginga n , 

bygger på nasjonalitet,i stor grad også rase.Om det taler 
statistikken sitt tydelige språkll! .Det er fremmedarbeiderne 
fra Tyrkia,Palcistan,India og andre land i den tredje verden som 
stengeb ute. 
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Bnkelt og brutalt sagt: Det var også meninga.og dets 

ønsker Det statlige innvandringsrådet å legge opp 
nye kvoteordningene som nå% er fore slått som en eratatn · for 

_ innvandringsstoppen.I tillegg skal utviklinga skrus fra I 
von4t til værre gjennom and.re tiltak.Obligatorisk ledigme ding 
i Norge av alle st .i.llinger før · 
utenfor landet kan søke ;,skal si kre 
systematisk re krutteres til arbeid 
Økt ,;ruppe import ~ 

sektoren,er en annen konklusjon. 
LO-ledelsen går eruia lengre. Med 

· · arbet dere 
at de som kommer inn h~lt 
ingen er i landet vil ha! 

1 . . a:f 1 '-.,sær ig inn or o e-

basis i vedtak '. fra sis e 

LO-kongres s prøver Halvorsen , Liv Buck,Nandrup Dahl & 
tvW1get gjen.nom en ordning der omtre 

ill import av arbeidskraft til Norge skal organiseres 
gruppevis og etter avtaler med myndighetene i andre land. 
Denne typen arbeidsformidling er kjent fra utlandet.F 

1
rst 

av alt skal den sikre kontroll med arbeidskrafta.De som 
sendes skal utvelges . Opprørske og militante arbeidere kan 

lett svartl~stes.Og de som utvelges har hele tida t lelen 
om hjemsending hengende overs.seg. \(aiov\ ~slur) 

I boka "The seventh man" ~-r~ _bildP--r 
fra en sånn utvelgelse 3v t;rk:Siske arbeid~r o ,p- -
stilt på rekke,-he~ med et stort nummer skrevet 
på den nakne kroppen.Leger og andre sjekker muskle , 
tenner og mulige fysiske defekter~~ 

Det er et 
der de svakeste skal vrakes.I det miljøet snakker 
1-,øyt om menneskeverd. 

Det f arl.ige er at den økonomiske krisa i Norge, som i1-
and.re land,raskt fører til økt oppslutning om denne og 

liknende typer innvandringspolitikk~I England har 
The National Fr ont økende op1Jslutning,også i visse 
ar~eiJ erstrøk. For kort tid sida fikk de bre·e 
seg i :i3BC me d siilv nazis tiske krav om utvisning a. alle 

fargete .Margaret Thatcher, lederen for det konservaitive . 
partiet,har fulGt opp dette med å framstille innvabdrerne 
som årsaken til den økonomiske krisa og : d av oip. 

e~nå ~reng~re regler mot innvan~ring.Åpen rasedisllkri
minering b lir mer og mer offentlig "akseptert". 
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Vi ville bega en utilgi vel:ig f ei 1 dersom vi ikke 
innser at ei liknende utvikling som belyst her kan 
komme i vårt eget land, sjøl om forholda er mindre og 

med oversikteligeo Desverre 
I 

verre er det all grunu til å male fanden på veggen.Doren-
feldt ja og amen til Bl\ichers ra_sehat-plakater var bare 
et lite :florvarsern om hva vi har å vente. 

Innafor arbeiderklassen er truselen om arbeidsløshet 
den viktigste grunnlaget for at sjåvinis1-
iske og rasistiske ide.er vinner nytt terreng. 11 De tar 
arbeidsplassene fra oss" ,heter visa~Rett nok ser alle 

at det er kapitalmstene . og staten som nedlegger arbeids
plassene .Men logikken er likeve 1 enkel: Når arbeidsplassene, 
først nedlegges vil færre jobber til utlendinger bety f J.ere.. 
jobber til nordmcnno 

Men dette åpne nasjonalistiske standpunktet 
er et direkte angrep på hele arbeiderklassens in-rev_ 
esser.For reaksjonens mål er nettonn å vel te 
byrdene av krisa over på arbeidernes skuldre.Ja mer arbeiaey
ne slåss innbyrdes,desto lettere kan det gjøres.Den samme 
meto :.en brukes når kravet lyder at "kvinnene skal gå først. 
De norske arbeiderne som kortsiktig håper å oppnå fordeleJ 
gjennom dette vil raskt oppdage at de i neste Ol\.1.-

gang står enda mer isolert og svekket når kppitalen finne 
tida moden til nye angrep~-

Dett e skjønner idag mange ,og derfor · . er det c,:p.: 
solidaritet og mostand i arbeiderklassen mot forsøk pa å 
sparke utenlandske arbeidere før andre~Flere har derimot 

sympati for innvandringsstopp i ulike former~I dtt11t 

reaksjonære propacaniaen er det skapt et bilde av en hær 

av arbeid.s løse utlend.inger,spesielt fra den tredje verden,som 
står klar til å invadere Norge .I et spørrepro-

S:t'<f1 under siste valg ri~gte ei hysterisk d~e inn til"NKP"og 
fortalt at 1 million pakistanere sto klar til å oversvømme 
landet. Åsmund Langsetber kwl.D.e beroligende fortelle 
at så ikke ville skje,for Norge har jo innvandringsstoppJOg 
den var jo "NKP' sammen med resten av det 
daværende So s ialistisk Valgforbund med på å vedta i 1975~· 

Til dette kan flere ting sies.En ting er sjølve 
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de kapitalistiske markedslovene for arbeidskrafta som re. 

Årnake.U til at mange freii.lIDedarbeidere kom først i ?0-åra var 
ikke lengsel etter den norske v:i.:bixeren,men kombinaJ jone 

av · . stor arbeidsløshet i mange større euroJ elsk 
land o~ stor ettersnørsml etter ny arbeidskraft i en eksp1-
derende norsk økonomi.Hverken dansker eller marokkanerd 
reiser til Norge for å . sulte på gata.Økende arbeids 
løshet i Norg::e vil i seg sjøl begrense innvandr~a uavhe lgig 

'' 
9.V alle regler. 

Men det viktige er at arbeiderklassen .,1:ri nsipi elt 0
~ 

s,,t må avvise innvandrin.gsstopp,nasjonalitetsk:Voter 
og alle tiltak som går ut over retten til fri,inctividuel 
inn- og utvandring mellom landene.Alle vet at kapitalen 
vil prøve å bruke import av billig utenlandsk arbeidskr 
som forsøk på å slå ned lønnsnivået i 
arbeiderklassen.Men innvandringsstopp kan aldri bli arbe

0

der
klassens politiske svar på dette,for en slik politikk spit
ter proletariatet etter nasjonalitet og understøtter ras 

Komintern - den 3.intern~sjonalen -slo allerede i 
1922 :fast det som må være arbeiderklassens svar: · -~" 
11 

•• de innvandrete · arbe.;_derne må tas opp i de eksister de 
fagforeninger;.e for hvite arb Lidere.Sam-pidig må det kreve at 
de fargete arbeiderne får s,,.

171
rne 1ønn som de . hvite arbeiderne 

Et slikt skritt fra de kommunistiske partiene kommer til å 
avs:...øre kapitalister, 0,, pl.aner og samtidig vise halt tyde ig 

for de fargete arbeideDne,at det internasjonale proleta~·ate 
i.1::1'::e kje :·n cr noen rasefor·dommer." 
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tM "Mo-, ~A~ ~J-1EN" 11/83 

Plattform for 
Foreningen Mot Rasisme 

Rasisme og diskriminering er 
et voksende problem i Norge. 
Innvandrere fra den 3. verden 
møter avvisende holdninger, 
fordommer, trakassering og 
ydmykelser. De møter også 
åpen rasisme. 

Rasisme har alltid vært 
brukt som et effektivt middel 
til å rettferdiggjøre slaveri, 
kolonialisme, utbytting og 
nasjonal undertrykking. Ra
sisme brukes også til å splitte 
grupper med felles interesser. 
Rasismen i Hitlers tredje rike 
var også en bevisst politikk 
for å rettferdiggjøre den na
zistiske terro r og tysk im
perialisme . Det klareste eks
empel i vår tid er apartheid i 
Sør-Afrika. 

Her i landet blir også rasis
men brukt til å rettferdiggjøre 
diskriminering. 

De fargede innvandrerne 
får de dårligste - og ofte 
farligste - jobbene . 

1 statsforvaltningen, først 
og fremst i fremmedforvalt 
ningen, møter disse innvand
rerne et diskriminerende lov-

verk. De blir møtt av en ne
gativ innstilling, og ofte en di
rekte uansvarlig saksbehand
ling. 

• På boligmarkedet får 
innvandrerne fra den 3. ver
den de dårligste boligene. 

• Innvandrere fra Asia, 
Afrika og Sør-Amerika har 
små muligheter for kulturell 
og religiøs utfoldelse. 

• Morsmålstreningen i bar
nehage og skoleverk er 
mangelfullt utbygd. Mors
målsopplæringen må på
begynnes allerede i barne
hagen og oppfølges i grunn
skolen . Viktigheten av å til
fredsstille morsmålsunder
visning styrker innlæringen 
av det norske språk. I ut
gangspunktet blir real iteten 
den at innvandrerbarn vokser 
opp med mangelfull forståel
se av både morsmålet og det 
norske språket . Den opp
læring innvandrerbarn får, 
kvalifiserer dem - som regel 
- ikke til videre utdanning . 
Som ungdom stiller de der
med handicappet allerede i 
utgangspunktet. Skoleverket 
har jo også åpenbare svakhe
ter når det gjelder å gi norske 
barn kjennskap til andre kul
turer. 

• Etablerte organisasj oner, 
f.eks . LO og de politiske par
tiene, har gjort lit e for inn
vandrernes interesser. 

I demokratiets og ytrings
frihetens navn får rasistiske 
og fascistis ke organisasjoner 
ture fram med sin løgnpropa
ganda . Når det er knapphet 
på arbeid og boligdyrtid har 
hetsen mot innvandrerne 

gjerne den virkning at år
sakene til arbeidsløshet og 
boligmangel kommer helt i 
bakgrunnen . De åpent rasis
tiske og nynazistiske organi
sasjonene bruker bevisst inn
vandrerne som syndebukker. 
Bombekasting 1. mai og Ha
delandsdrapene viser hvilke 
midler disse gruppene kan be
nytte for å nå sine mål. 

Alt dette medfører at inn
vandrerne, som gruppe, er 
grovt diskriminert. Den et
niske og kulturelle under
trykkingen av de nye nasjona
le minoritetene kan klart sam
menliknes med den under
trykkingen samene har vært 
utsatt for i mange hundre år. 
Dette gjelder særlig innvand
rerne fra den tredje verden. 

Foreningen Mot Rasisme 
ser det slik at innvandrerne 
tilfører det norske samfunn 
mye positivt, både kulturelt 
og ved sin arbeidsinnsats. 

Rasisme og fordommer bi
drar til å splitte innvandrere 
og nordmenn med felles inter
esser. Ikke minst er kampen 
mot rasismen en særdeles 
viktig oppgave for arbeidere 
og arbeiderbevegelsen . Foren
ingen Mot Rasisme vi l arbei
de for å bygge et fellesskap 
mellom norske og utenlands
ke arbeidere . Dette er viktig 
for å bekjempe den rasistiske 
urett ferdigheten som oppstår 
når den økonomiske krise 
skjerpes og ulike grupper spil
les ut mot hverandre . 

Foreningen Mot Rasisme 
vil motarbeide alle former for 
rasisme og diskriminering. Vi 
vil arbeide for at innvandre
rne skal oppnå politisk, kul
turell og sosialt likeverd med 
nordmenn. For å oppna dette 
mener vi det er nødvendig 
med en del særtiltak. Lovfes
tet rett til. morsmålsunder
visning for innvandrerbarn 
og ungdom, noe som er en 
selv følgeli g rett for norskta
lende barn, en godt utb ygd 
tolketjeneste, radio- og 
TV-sendinger på innvandre
rnes egne språk osv. Vi vil ta 
sterk avstand fra den «li k
hetsideologien» som spesielt 
Fremskrittspartiet står for; 
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Fra en demonstrmjon 
11101 Vivi Kroghs rasis

tiske u1;pill. Ingen av 
hennes tilhengere torde gi 

seg til kjenne. 

f<.U.'>i'ill/(' 1/l(J /J('Åj(' III/JC\, 

og\J den .\un1 /..:0 111111er til 
uruyJ..:k J!,)c1111n111 l,•(!1•i11te 

slagord 110 111111T!'.'i!J!,er. 

som vil kutte ut alle offentlige 
spesialordninger, og dermed 
resultere i sto r reell ulikhet. 

Foreningen Mot Rasisme 
ser det som viktig å bekjempe 
fordommer blant nordmenn 
mot innvandrere m~d en an
nen religion og kulturell bak
grunn. Foreningen Mot Ra
sisme vil aktivt bekjempe den 
åpne rasismen som finnes i 
Norge, slik den arter seg i or
ganiserte former; f.eks . «Or
ganisasjonen _mot skadelig 
innva11dring i Norge», ·«Na
sjonalt Folkeparti» (tidligere 
« Norsk Front»), i den åpent 
terroristiske « Nor,ges ger
manske Arme» (Hade
lands-drapene) og liknende 
grupper. 

Rasismen brukes· til å rett
ferdiggjøre nasjonal under
trykking. hir forc11ingc11 er 
derfor solidaritet over l;i11dc
grcnsene en forutsetning for 
vårt eget arbeid. Vi ser det 
som vikt ig å samarbeide med 
andre organisasjoner og en
keltpersoner i kampen mot 
rasisme. 

Foreningen Mot Rasisme 
legger følgende retningslinjer 
til grunn for sitt arbeid: 

1. Innvandringsregulering
en (tidligere kalt innvand
ringsstoppen) m[1 oppheves. 
Den fungerer som en effektiv 
hindring for innvandring fra 
den tredje verden, mens hvit 
velutdannet arbeidskraft ikke 
har problemer med å komme 
inn . Vi kreve r at enhver som 
får arbeid i Norge skal gis 
mulighet til å slå seg nec! her, 
og få arbeids- og oppholdstil
latelse. Det samme må gjelde 
for enhver ungdom som får 
pla,s ved en utdanningsin .'>ti
tusjon. P{1budet om at ar
beidstilbud m,i foreligge ) or 
inn vandreren kommer til lan
det, må oppheves. 

Visumordningen som gjel
der for typ iske inn va ndrer
la11d !Pakista11, Tyrkia. Fi
lippi11rnc og Bangla Dcsh), og 
spesielt ordningen med re
turvisum, må oppheves. 

2 . Asylretten praktist:n:s 
wært restriktivt i Norge. Ret
ten til :1,y l må derfor utvides 
vescnt lig , og gjøres reell for 

enhver som risikerer forfølg
else grunnet rase, religion el
ler politisk oppfatning. Alle 
asylsøkere må få bli i landet 
til de har fått prøvd sin sak. 
Det sosiale arbeidet for 
0yktninger må styrkes kraft
ig. 

3. Vi krever at innvandre
rne etter 3 års opphold i lan
det får stemmerett og er valg
bare ved alle valg. De må sik
res alminnelige politiske ret
tigheter, som f.eks. ytrings
frihet, uten frykt for trakas
sering eller ut visn ing. 

4. Vi krever drastiske end
ringer i fremmedloven og 
dens praktisering. I dag er si
tuasjonen slik at uansett hva 
et vedtak går ut på, eller hvor 
urett ferdig det er, kan en 
fakti sk finne dekning for det i 
loven . Avgjørelsene baseres 
på skjønn, og rutinene er til
feldige. Vi krever at den nye 
fremm edloven blir en rettig
hets lov som fastsetter vilkåre
ne for oppholds- og arbeids
tillatelse i Norge. Rettssikker
heten må styrkes. Det er bl.a. 
et elementært krav at klage
retten gjøres reell, og at ved
tak om nekting av oppholds
eller arbeidstillatelse ikke skal 
iverksettes før klage- eller 
domstolbehandlingen er en
delig avsluttet. Saksbehand
lingen må gjøres raskere, og 
tjenestemennene må gis en 
skikkelig oppl,1.:ring - b;"1de 
faglig og holdningsmess ig. 
Retten til advokatbistand i 
fremmedsaker må utb ygges 
vesentlig. 

5 . ragbevegclsen må ta opp 
kampen for innvandrernes in-

teresser . Det er en viktig opp
gave for fa bevegelsen å ar
beide for å mtviske d e sosiale 
skillene so eksisterer mel 
lom norske og utenlandske 
arbeideres I nns- og arbeids 
forhold. LO må straks ta opp 
arbeidet fo innvandrernes 
s,1.:rlige inter ·sser . F.eks. : 

• Bedre nformasj on om 
arbeidsforh Id og helserisiko 

• Rett til lengre permisjo
ner ved reis r til hjemlandet 

• Rett til arbeidsfri med 
lønn ved religiøse og nasjona
le høytider 

• Bedre eskyttelse mot 
usaklige op9sigelser, somme
get ofte rammer innvandrerne 

I 

fra• d;;
1

u!~ vre~~;n til gratis 

k d 1. . I nors un er~1snmg ønnet 
arbeidstid 

• Gjøre taler og sakspa-
pirer tilgjengelige på alle mi 
noritetenes . pråk 

• Rett til bruke tolker der 
det er nødvtlndig 

6. Skole erket må gi et 
langt bedre ilbud til innvand
rerbarn og -ungdom. In n-

I 
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Foreningen Mut Rasisme 
kre1·er ba/ring ai· 

innvundrerk\ 1i1111ens situa
sjon. J<vinnent! på hildet 
hur ingl'ming med urt ik

ke/en ei /!jore . 

Foto: Samfoto 

vandrerbarn må sikres sin 
fø rste lese- og skriveopp
læring på morsmålet. Det må 
slåes fast at morsmålet er 
elevenes hovecbpråk gjennom 
hele grunnsko len. Fagopp
læring m<i også kunne gis på 
morsmålet, om nødvendig. 
Morsmålsundervisningen skal 
bidra til at innvandrerbarna 
får tatt vare på sin kulturelle 
identitet. I t ill egg må elevene 
tilbys norsk som fremmed
språk gjennom hele skolet i
den. Vi krever at skoleti lbud 
som gir innvandrerbarn kvali
fikasjoner for videregående 
skoler på linj e med norske 
barn. Voksne innvandrere 
har i dag krav på 240 timer 
gratis norskundervisn ing. Vi 
krever at dette timetallet for
dob les. De ~om har behov for 
det, må fft mulighe ter t il and
re undervisn ings til bud. Dette 
gjelder bl.a. for kvinner som 
ikke er ut e i arbe idsl ivet. 

7. Offentlige konto rer 

(f.eks. helsestasjoner , sosi
alkontorer, boligformidlings
kontorer osv.) må sett es i 
stand til å yte fullgod service 
overfor innvandrere. Tolker 
må være tilgjengelige overalt 
hvor det forekom mer språk
vansker. Offentlig info rma
sjonsmateriell må ove rsettes 
til de viktigste innvandrer
språk. Det må være myndig
hetenes ansvar å bygge ut to l
ketjenesten. 

8. Norske mynd ighete r 
godkjenner i liten grad fag li ge 
kvalifika5joner og utdann ing 
fra skoler og universite ter i 
den tredje verden. F.eks . ha r 
tannlegeutdannede fra andre 
europeiske land blitt godkjent 
etter å ha fullført et kvali
fiseringskurs ved et norsk 
universitet. Vi krever a t det 
samme skal gjelde for fagfolk 
fra den tredje verden. Skoler 
og universiteter må ut vikle 
godkjenningsmetoder og 
nødvendige etteru tdannings-

muligheter, Innvandrernes 
egne organisasjoner må sikres 
økonomisk støtte. Disse orga
nisasjonene er en viktig res
surs, som myndighetene må 
konsultere i innvandrersaker . 

9 . Innvandrerkvinnenes si
tuasjon er spesielt vanskelig i 
Norge. Forholdene må legges 
mye bedre til rette for å sikre 
deres interesser. 

• Vi .krever bedre utbygd 
norsk undervisning 

• Bedre muligheter for yr
kesutdanning 

• Utbygging av kultursent
re 

• Rettssikkerheten til inn
vandrerkvinnene må sikres, 
særlig ved separasjon og 
skilsmisse. 

Vi krever effektiv prakti
sering ay straffelovens § 135A 
rriot rasediskriminering, og 
går inn for forbud mot rasis
tiske og nazistiske organisa
sjoner. 

11 . Vi støtter samenes 
kamp mot nasjonal under 
trykking. 

I 2. Vi støtter innvandrer
nes krav om fri re ligions
utøvelse i Norge. Vi støtter 
også kravet om bygging av 
moske i Oslo. 

13. Norge er nå blitt et fler
ku lturelt samfunn og inn
va ndring til Norge har nå ek
sistert i så mange år at en kan 
snakke om annen generasjons 
innvandrere. Innvandrerbarn 
og ungdom tilhører denne ge
nerasjonen. De opplever for
skjellsbehandling i dagliglivet 
og fra offentlige instanser. 
Skole- og fritidsaktiviteter er 
noe av det som ikke er til
fredsstillende for deres ved -
kommende. Inn-
vandrerungdommens inter
esse for idrett har ikke blitt 
tatt alvorli g, de har pro
blemer med å få organisert 
seg i de etablerte idrettsfor
bundene, og dermed faller de 
utenfor de godene som deles 
ut til de o rganiserte idrett s
grenene. Vi ·vil derfor gå inn 
for at det offentlige viser seg 
mer tøyelige slik at innvand
rerungdom kan få del i de go
dene som deles ut til ungdom 
generelt. 
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Er innvandrere 
mer kriminelle enn 

nordmenn? 
Nei, sier Roushan Jahan Birkeland som har 
foretatt en undersøkelse av alle utlendinger 

som ble straffedømt i Norge i 1979. 
Resultatet viser at ca. 1, 7 promille av alle 

utlendinger bosatt i Norge ble straffedømt i 
løpet av det året undersøkelsen omfatter, 

mens andelen tiltalte av hele den norske 
befolkningen var på ca. 2 promille i det 

samme tidsrommet. 

Undersøkelsen bygger på sa
ker som er referert i Norsk 
Polititidende for 1979, og her 
gikk det fram at i alt 195 uten
landske statsborgere ble tiltalt 
for straffbare handlinger det 
året, av disse ble 10 frifunnet. 
En videre utskilling viste at 
bare 115 (1,7 promille) av dis
se var fast bosatt i Norge, de 
andre var turister (48) eller 
kanskje turister (22) . 

Hvor kommer de straffe
dømte utlendingene fra? 

R . .I. Birkeland har nøyere un
dersøkt 163 saker (161 straf
fedømte, da 2 har 2 dommer i 
samme år) . 

Av disse 161 kommer 30% 
fra Norden, 200-/o fra Nord
Europa ellers, 14% fra Sør
Europa (med Tyrkia), 13% 
fra Asia , 120Jo fra Afrika og 
7% fra Nord-Amerika. Res
ten 40Jo kommer fra Sør
Amerika, Oseania eller er 
statsløse (3 personer) . 

Dette viser klart at det er 
stor overvekt av straffedømte 
fra de landene som ligger 

Norge nærmest (halvparten 
av alle er fra Norden eller 
Nord-Europa ellers) . 

Dette skulle slå beina under 
alle myter om at innvandrere 
fra fjerntliggende land har 
ført så mye kriminalitet til 
Norge. Videre viser under
søkelsen at av de 161 straf
fedømte har 47 bare hatt 
kortvarig opphold i Norge, 
mens 114 har hatt langvarig 
opphold (mer enn 6 måneders 
legalt opphold). Altså hadde 
over en fjerdedel av de dømte 
ingen fast tilknytning til Nor
ge. 

Begår utlendinger 
og nordmenn samme slags 
forbrytelser? 

Blant nordmenn er det vin
ningsforbrytelser som domi
nerer med 69% av alle dømte 
saker, mens 410/o av utlen
dingene ble dømt for vin
ningsforbrytelser. , Når det 
gjelder narkotika var prosen
ten av slike saker 290Jo blant 
utlendingene, mens den var 
7% blant nordmennene. Når 
det gjelder andre typer for
brytelser var det bare små 
forskjeller. 

Men narkotikaforbrytelse
ne er ikke jevnt fordelt mel
lom de utlendingene som har 
hatt kortvarig og de som har 
hatt langvarig opphold i Nor
ge. Vi siterer fra rapporten: 
«Det mest påfallende er imid
lertid den sterke dominans 
narkotikaforbrytelser har for 
gruppen med kortvarig opp
hold, hele 46%, eller omtrent 
halvparten av de kriminelle 
handlinger denne gruppen 
gjør seg skyldig i, er narkoti
~aforbrytelser.» Videre: 
«Når det gjelder narkotika
lovbruddene er det de som 
kommer fra nærliggende land 
som dominerer (34% mot 
22% fra fjerntliggende). Men 
når det kommer til lovbrudd 
innenfor kategorien vold og 
annet, har de fra fjerntlig
gende land en dobbelt så stor 
prosentandel som de fra 
fjerntliggende land ( 18% mot 
8%).» 

Også når det gjelder vin
ningsforbrytelser er den størs-

te andelen blant , e som kom
mer fra nærli gende land 

' (46% mot 34% fra fjerntlig- · 
gcnde land). R.J. Birkeland 
påpeker i sin undersøkelse at 
jo lenger en u lending har 
vært i landet des ,o mer ligner 
hans forbrytelse mønster på 
nordmenns. Det e har også 
kommet fram i dersøkelser 
fra andre land. 

U~gdomskrimin litet 

Av alle norske t omfelte var 
66% i alderen fr 16-24 år, 
mens det bare ar 330/o av 
utlendingene so var i denne 
aldersgruppen. Videre var 
26% av nordm nnene i al
dersgruppen fra 25-39 år, 
mens prosente for utlen
dinger her var 5 . Altså over 
dobbelt så høy. 10% av utlen
dingene hørte il i gruppa 
over 40 år, mens prosenten 
for nordmenn hJr var 7. 

Ialt 670/o av dJ straffedøm
te utlendingene Jr altså menn 
over 25 år (bare kvinner var 
med i utvalget). Grunnene til 
denne aldersfor

1 
elingen blir 

ikke spesielt undersøkt i den
ne rapporten, m n det nevnes 
at noe av grun 1en kan være 
at voksne menn er sterkt 
overrepresentert i innvandn;r
gruppene genere t. 

Dette er noe av resultate
ne av den først • undersøkel
sen av utlendingr s kriminali
tet i Norge. E entlig skulle 
undersøkelsen også ha omfat
tet en analyse · iv rettssikker
heten til innvandrerne, men 
det ble det ikke bevilget pen
ger ,til. 

De som øns er å studere 
,denne undersøkr Isen nærme
re, kan henvende seg til Inn
vandrerkontore i -Oslo, 
Arendalsgt. 3, @slo 4. 

«Vnnvandrere i 
I nors,k strafferett» 

av Roushan Jahan Birkeland 
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Det var en gang 
en stortingsmelding· ... 

17. mars 1981 ble Stortingsmelding nr. 74 (1979/80) «om innvandrere 
i Norge>> behandlet i Stortinget. Over ett og et halv år er gått siden den 
gang. Hva har skjedd i løpet av denne tida? Har innvandrerne fått det 
bedre? Har det i det hele tatt skjedd noe? Vi ser på noen saker som ble 

tatt opp i Stortingsmeldinga og i debatten i Stortinget. 

«Innvandrerråd»: 
Kommunal- og arbeidsdepar
tementet (KAD) og innvand
rer- og flyktningeorganisa
sjonene har nå drøftet opp
rettelsen av et slikt kontaktor
gan i over 1 og et halvt år uten 
å komme ·til noe resultat. Den 
25 . august 1982 la KAD fram 
et forslag til såkalt « Innvand
rerråd», dvs. et organ som 
skulle stå mellom myndighe
tene og organisasjonene, et 
slags nytt statsdrevet FAF. 45 
organisasjoner tok enstem
mig avstand fra et slikt organ, 
de mente at KAD forsøkte å 
få til et «Innvandrerråd» som 
skulle være et nytt interesse
organ for innvandrere, opp
rettet og kontrollert av KAD. 
Innvandrer- og flyktningeor
ganisasjonene mente at dette 
ikke var i samsvar med Stor
tingets mandat og innvand
rernes egne interesser . 

Den 30. oktober møttes ca. 
40 representanter for 28 inn
vandrer- og flyktningeorgani
sasjoner i Bergen, og dette 
møtet anbefalte at det oppret
tes et kontaktorgan med lik 
representasjon av innvandre
re og nordmenn, 14 personer 
fra hver gruppe. 

De norske representantene 
bør være politikere, departe
mentsfunksjonærer og repre-

sentanter for norske organi
sasjoner. Innvandrer-repre
sentantene bør velgt:s direkte 
fra hver region, men også del
ta i en generalforsamling to 
ganger i året, der man dis
kuterer prinsipielle retnings
linjer og felles problemer. 
KAD hadde i desember ennå 
ikke svart på dette utspillet. 
Det er nå altså opp til depar
tementet å vise om de ønsker 
reelt samarbeid med innvand
rerne på deres egne premisser. 

Boligmarkedet: 
Det var enighet i Stortinget 
om at det måtte gjøres noe 
for å skaffe flere boliger til 
innvandrere og flyktninger. 
Saksordfører Thomassen sa 
bl.a.: «SIBOs og FL YBOs 
virksomhet må gis høyere pri
oritet, og kommunenes be
stemmelser om botidskrav 
m·. v: må praktiseres likt mel
lom nordmenn og innvandre
re.» Gode tanker, men hva 
skjer i virkeligheten? Høsten 
1982 uttaler FL YBOs ledelse 
til pressen at organisasjonen 
trolig blir lagt ned, og at hver 
kommune må få ansvar for å 
skaffe boliger til «sine» flykt
ninger. Kommuner over hele 
landet klager over dårlig øko
nomi; får de nå flere penger 
av staten, så de kan skaffe 
boliger til «sine» flyktninger? 

Det har vi ikke sett noe til, 
nei. Hva så -med SIBO som 
sommeren 1982 utlyste leilig-

: heter i flere nye boligprosjek
ter i Oslo? Her har innvand
rere første prioritet, men pri
sene er høye. Før 
1. september -82 var det over 
200 000 kroner i innskudd og 
1400-1500 kroner i måneden 
i leie for en 3 roms leilighet. 
Hvor mange innvandrere 
greier å skaffe så mange pen
ger? I bankene er det nesten 
umulig å få · lån, og etable
ringslån fra Husbanken får 
du bare dersom du har lav 
inntekt og ikke noen bolig fra 
før. Du må altså så å si stå på 
gata og samtidig være lavt
lønnet, skal du ha en sjanse til 
å få etableringslån. Man kan 
kanskje si at heldigvis er det 
ikke så mange som oppfyller 
disse kravene ennå. Hvilke 
andre muligheter finnes? Sl
BO forsøker å bytte noen av 
disse nye, dyre leilighetene i 
eldre og rimeligere, men det 
har blitt vanskeligere og vans
keligere. Etter at Høyre-re
gjeringen kom med sine nye 
takster koster en gammel lei
lighet i borettslag neten like 
mye som en ny, så det hjelper 
innvandrerene svært lite . Det 
åpne private boligmarkedet 
har alltid vært nesten umulig 
for innvandrere; de har ikke 
de rette norske kontakter som 
kan skaffe dem en leilighet 
der . Resultatet blir at de må 
fortsette å bo i gamle, dårlige 
leiligheter, eller dersom de på 
en eller annen måte greier å 
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skaffe l,\n, 111,\ de bo seg ihjel 
som mange nordmenn allere
de gjør . Et annet resultat vi 
trolig vil få se om ikke altfor 
lenge er slutt på boligkøene 
også i Oslo (i Bergen og 
Trondheim skal det allerede 
være tilfelle). Dyre leiligheter 
blir stående tomme, og politi
kerene kan rose seg med at 
boligkøen er avskaffet, men 
til hvilken pr is? 

Skole og undervisning: 
La oss dra fram enda et si tat 
fra Stort inget 17. mars 1981. 
Saksordforer Petter Thomas
sen: «Etter komiteensoppfat
ni ng er utdanning og opp
la~ ring av de mest sentrale 
spørsmål i vår innvandrings
politikk. Ikke minst gjelder 
dette språkopplæring så vel i 
norsksom i morsmål. Her er 
det åpenbart nødvendig å set
te inn større ressurser. Som et 
ledd i dette foreslår komiteen 
ordningen med 240 timers fri 
opplæring i norsk for uten
landske arbeidstakere utvidet 

til inntil 480 timer. Flere inn
vandrere må engasjeres som 
lærere, og det er viktig at 
morsmålslærernes status og 
ansettelsesvikår bringes inn i 
fastere former. » 

Ifølge Innvandringsse-
kretariatet ligger forslaget om 
inntil 480 timers fri norskopp-, 
læring foreløpig på is. Fore
løpig for hvor lenge og på 
hvor tykk is? spør vi. Kanskje 
inntil I . generasjons innvand
rere er blitt for gamle til å dra 
nytte av det. Men det kan jo 
~li c.:t flott tilbud for 2. ge
nerasjonen. De vil sikkert og
så komme til å trenge voksen
opplæring i norsk , skal vi 
dømme ut fra den drastiske 
nedskjæringen i skolebudsjet
tene som vi ser både i kom
munene og fra statens side. 
Disse nedskjærin gene ram
mer alle elevene og læ rerne i 
Norge, men særlig hardt ram
mer det innvandrerelevene og 
deres lærere. I Oslo får 
innvandrerelevene nå bare 
morsmålsundervisning de tre 

Foto: Klassekampen 

første årene de e i Norge, og 
en rekke mors m:ålslærere er 
sagt opp. Man kan kanskje si 
at det er å bring deres status 
inn i fastere former? (se ellers 
Mot Rasismen n . 2/82).Eller 
er det slik at enst mmige ved
tak i Stortinget er helt uten 
betydening. Vi k n ikke se at 
noe av det som ble vedtatt 
som retningsgiv nde for un
dervisning av innvandrere er 
blitt fulgt opp a admin istra
sjonen senere. 

Stemmerett: 

Endelig et områ t hvor"Stor
tingets vedtak blir fulgt opp, 
sier du. Ja, her sJ r det faktisk 
ut til å lys e . Fredag 
I 9. november la egjeringen i 
statsråd fram e lovproposi
sjon som foreslå stemme re! t 
for a lle utenlapdske stats
borgere som har fuodd i Norge 
de siste tre åra f { valgdagen. 
I Stortinget blir det sagt at lo
ven trolig kommer til be
handling der i fl rste del av 
vårsesjonen, så det skulle hol-
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de, slik at innvandrerne kan 
delta i kommune- og fylkes
tingsvalget høsten 1983 . Vi 
vet at alle de politiske partie
ne, bortsett fra Fremskritts
partiet, vil stemme for denne 
lovendringen. Neste spørsmål 
blir så, skal innvandrerne og
så få stemmerett ved Stor
tingsvalget? 
I Oslo er det nå registrert 

'ca. 25 000 utenlandske stats
borgere, om lag halvparten av 
dem blir stemmeberettigede, 
en ganske stor ny velgerskare 
for de partier som vinner de 
nye velgernes tillit. 

Arbeidsmarkedet 
Arbeidsformidlingen for 
utlendinger i Oslo avvikles; 
dette har vært et viktig krav 
fra innvandrernes side lenge. 
Men det står igjen å se om det 
blir flere jobber for innvand
rere av den grunn. l begynnel
sen av oktober var det regist-

Hun burde være lykkelig 
Hun er ikke lykkelig 
selv om hun har 
en svensk mann 

Hun er ikke lykkelig 
selv om hun har fått 
studere i Sverige 
og ikke lenger er analfabet. 

Hun er ikke lykkelig 
selv om hun hur hus 
bil og barn i Sverige. 

Nei, hun lengter hjem 
til fjellene i Sing Mai) 
og der finnes det vel ikke annet enn 
fattigdom og elendighet. 

Ikke nok med at hun er utlending 
Nei, hun er dessuten utakknemlig. 

Anne/i Malmberg fra Finland 

rert nesten 800 arbeidsledige 
innvandrere i Oslo, et halvt år 
tidligere var tallet litt over 
400. Regelen om at det bare 
kan være 25 prosent utlen
dinger i hver bedrift er opp
hevet. Bra! Men får flere 
jobb av den grunn? 

En arbeidsgruppe, nedsatt 
av Innvandringssekretariatet, 
foreslår å etablere en offent
lig utdanning for tolker ved 
Agder Distriktshøgskole. 
BRA igjen, men hvor lenge 
må innvandrerne og andre 
som trenger tolker for å kom
munisere med innvandrere 
vente? 

Kanskje like lenge som vi 
har ventet på forslaget til en 
ny fremmedlov. Hvert halvår 
hører vi rykter om at nå er det 
like før forslaget til ny frem
medlov blir lagt fram, men 
det skjer bare aldri. Endring
er som innvandrerne kan ha 
nytte av· tar merkelig lang tid 
før de fremmes. Vi skal ikke 
dra noen konklusjoner av 
det, men det er fremedeles lov 
å tenke sitt, eller er det ikke? 

12 
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Særtiltak 
et· nødvendig onde? 

Av Naushad Ali 
Quereshi 

Ingen synes å bry seg 0111 

hva som skjer ,ned inn• 
vandreren ulenfor 

urhrids1 ida. 

Vi bringer her utdrag fra et innlegg som ble 
holdt på et debattmøte som Foreningen mot 
rasisme hadde i vår. Møtet dreide seg om 
hvordan en skulle se på særtiltak for inn
vandrere. Av plasshensyn kan vi dessverre 
ikke ta med den debatten som kom etter inn
legget. 

Situasjonen for innvandrere 
er på mange måter vanskelig. 
De ventes å gjennomgå en in
tegrasjonsprosess. Denne 
prosessen bør ikke lede til as
similasjon. I stedet innebærer 
den en tilegnelse av evnen til å 
samordne og innordne seg på 
nytt og bli opptatt i sam
funnet, uten tap av egenart. 

Samfunnet krever ofte større 
underkastelse enn heldig er, 
slik at det virker som om inn
vandrerne pare kan fullt ut 
godtas hvis de assimileres. 

De offentlige kontorer som 
innvandreren kommer i kon
takt med etter ankomsten til 
landet, er politiets fremmed
kontor, ligningskontoret, og 
ofte også arbeidskontoret. 
Innvandreren må betale me
get høye skatter, uansett for
pliktelser i hjemlandet. Også 
ha ns rettigheter i forhold til 
den sosiale lovgivning er be
grensede. For arbeidskonto
ret er han en søker som det 

. krever stø rre anstrengelser å 
få utplassert, uten språk
kunnskaper og ukvalifisert 
som han ofte er. Det er for
øvrig ikke lettere for kvali
fiserte arbeidstakere. Hans 
påtrengende sosiale pro
blemer, som det ikke finnes 
løsninger på slik situasjonen 
er nå, gir myndighetene følel
sen av ikke å strekke til. På 
arbeidsplassen er det ingen 
som fo rklarer ham hvilke 
krav som stilles, bortsett fra 
at han må arbeide. Han får 

heller ikke ·op , lysninger om 
sine rettigheter. 

Innvandrere er kanskje 
ukjent med in ustrisamfun
net samtidig om han har 
ganske store 
om dets mulig 
lett forvirret. 

De færreste innvandrere 
tør henvende seg til sosi
alkontoret for jelp når de er 
uten inntekter. år de dit, er 
funksjonærene ofte svært 
usikre på hvor<lpn de skal be
handle dem. ije er ukjente 
med deres sitJasjon, behov 
og egenart. b verbelastede 
som de offen ige kontorer 
ofte er, har de kanskje ikke 
mulighet til å g disse kliente
ne den tid og forståelse de 
trenger. Møtet med myndig
hetene kan lett bli en negativ 
opplevelse for nnvandreren. 

Også møtet I med befolk
ningen er vanskelig for inn
vandreren. D t land han 
kommer fra h r vanligvis en 
helt annen fonr for mellom
menneskelig s

1
amkvem enn 

Norge har. Ha er som oftest 
vant med nære konta_kter og 
et pulserende folkeliv. Om
gangsformen h r er ham der
for fremmed. IHan kommer 
med forventni ~ger om et land 
med derr:.okrafiske og for
domsfrie tradisjoner. Det 
første inntrykk! av nordmenn 
er at de er ennlige, men 
ganske snart kan deres reser
verte holdning ppfattes som 
likegyldighet. Mange nord
menn har fo dommer som 
virker direkte iendtlige. Dis
se kan være f en antakelse, 

· f.eks. at innv . ndrere skulle 
være upålitelig . , urenslige, at 

· de lukter vond og at de fører 
med seg smittsomme sykdom
mer. Nordme+ har en ten
dens til å gene alisere, slik at 
en uheldig opP,levelse stemp
ler hele gruppa,. 

Direkte mskriminering 
forekommer d glig. Det er 
umulig for en afrikaner å få 

I 
leid en hybel. pet er restau-
ranter som nekler innvandre-

I . 
re adgang. Jentene som mn-
vandrerne komber i kontakt 
med, blir misunt dem. Det er 
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Isolasjonen er 
særdeles skremmende for 
mennesker som kommer 

fra land 111ecl el livlig 
fulk eliv. 

Foto: Leif GiJllrielsen 

ikke få skjellsord de må døy
ve. 

Sosialt ~e tt har innvand
rerne meget lav status. Livs
vilkårene som bys innvand
rerne er generelt sett meget 
dårlige. Hvis de ikke får bolig 
gjennom arbeidsgiveren, må 
de ta til takke med dårlige og 
dyre rom, med flere senger. 
De må ta arbeid som ikke len
ger·er ettertraktet blant nord
menn fordi det er tungt, skit
tent, kjedelig eller dårlig be
talt. De har så godt som ingen 
fritidstilbud - utenom video . 
Ingen synes å bry seg om hva 
som skjer med innvandreren 
utenfor arbeidstida. Enkelte 
miljøer han vanker i kan vir
ke skremmende. 

Slike fo rhold er ugunstige 
for en posi tiv identifisering 
med samfunnet her. De vans
keliggjør den sosiale tilpas
ning i høy grad. 

Tilpasningsprosessen som 
innvandrern e helt eller delvi s 
gjennomgår, er som for andre 
innflyttere meget hard. 
Språkvansker hindrer dem i 

vanlig samkvem med befolk
ningen, og gjør a t uttrykk 
kan bli misoppfattet, noe en 
lett blir mistenksom av. Må
ten å oppføre seg på er an
nerledes enn innvandreren er 
vant til. Denne nye situa
sjonen gjør ham meget 
uttrygg . På en måte blir han 
barn igjen, litt hjelpeløs, litt 
nærtagende og sårbar, og han 
har stort behov for kontakt. 
Alt dette kan føre til 'at han til 
og med virker krangl~te, mi
sunnelig og selvhevdende. 
Det kan ta et par år før han 
har .tilpasset seg samfunnet, 
slik at han føler at han har sin 
plass og funksjon her. Pro
sessen krever store anstreng
elser. 

Isolasjonen er særdeles 
skremmende for mennesker 
som kommer fra land med et 
livlig folkeliv. Mange som 
blir avvist av det lokale sam
funn, finner andre kontakt
muligheter innenfor nasjonal
gruppa. Gruppedannelsen er 
derfor en stor fordel. De som 
ikke en gang klarer å finne 

kontakt der, blir fullstendig 
isolert, noe som kan ha al
vorlige følger for sinnstilstan
den. Å være i et samfunn som 
egentlig avviser en, fremkal
ler nokså negative følelser . 

Gruppa har på en måte de 
samme problemer som enkelt
individet. Heller ikke gruppa 
er identifisert med samfunnet 
slik at den kan forsvare seg på 
en adekvat måte i det, f.eks. 
ved å arbeide for bedre kår. 

Til tross for dette er det 
mange innvandrere som kla
rer seg bra, deres vanskelige 
forhold tatt i betraktning. 

Det er meget viktig at hofd
ningen overfor innvandrere 
blir mer positiv, slik at en -
uheldig utvikling blir for
sinket. De bør møtes med 
større forståelse for sine 
problemer og sin egenart. 
Først og fremst må naturlig
vis de materielle kår generelt 
sett bli mer tilfredsstillende. 
Dernest burde det vises over
for innvandreren at han her 
kan eksistere på egne vilkår, 
at han får utfolde seg kultu-
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fj del særht'hand!ing å la 
oss fu undervisning i 

111orsn1ålet vårt'! 

relt etter de behov han måtte 
ha. 

På den måten kan grobunn 
legges for gjensidig forståelse 
og berikelse slik det kan skje 
når kulturer møtes i en atmo
sfære av åpenhet og påvirke
lighet. 

Vi skal her definere for
skjellen mellom begrepene 
særtiltak og særomsorg, som 
er meget viktige begreper 
denne sammenliengen . 

Med særtiltakmcnes tiltak 
som allerede eksisterende for
valtningsapparat setter i verk 
der behovet er presserende og 
der det ikke løses ved hjelp av 
daglige gjøremål ved de for
skjellige etater. 

Med særomsorg menes i 
denne sammenheng at det 
bygges opp et eget forvalt
ningsapparat som betjener 
innvandrere uansett hvilket 
behov som blir presentert, 
uansett hvilken etat et slikt 
behov vanligvis tilfredsstilles 
gjennom . 

I samsvar med målsetting
en integrering vil det være 
særtiltak. som er aktuelle 
overfor enkelte innvandrer
grupper. 

Særtiltak for under
priviligerte grupper 
Det er en fare for at det alltid 
vil være underprivi!igerte 
grupper i et samfunn, hvor 
det vil være nødvendig med 
særtiltak. Det kan være hen
siktsmessig å definere hvem 
som kan kalles underprivile
gert. Definisjonen er tatt fra 
den svenske forfatteren Ha
rald Swedner. Swedner skri
ver: 

«En gruppe er ikke bare 
underpriviligert når den 
mangler det aller nødvendigs
te som husrom, mat, klær og 
medisiner, men også - når 
gruppa utsettes for unød
vendige innskrenkninger i sin 
personlige frihet. 

- når gruppa pga . dårlig 
økonomi eller av andre år
sa ker ikke kan leve et inn
holdsrikt liv, variert og til
fredsstillende fritidsliv 

- når gruppas mulighet til 
økonomisk og sosialt avan
sement er sterkt begrenset og 
en dermed er innestengt i en 
slags minustilværelse i for
hold til å markere eller utvikle 
seg selv 

- når gruppa er utsatt for 
fordommer og negativ sær
behandling 

- når gr ppa blir se
gregert i lit hyggelige og 
nedslitte bo- g arbeidsmiljø
er. 

- når gru pa er utestengt 
fra å delta i beslutningspro
sessene i de ·nstitusjoner og 
organisasjone de tilhører og i 
samfunnet i s·n helhet: 

Som en ka se av definisjo
nen, vil den kunne brukes 
overfor mang] grupper i dette 
samfunnet, større eller 
mindre grad. 

Hvordan s al særtiltak 
settes i gan~? 
Svaret på det e spørsmålet er 
selvfølgelig ar hengig av be
hovene. Av f efinisjonen vil 
en se at det qr mange behov 
blant innvandrerne som ikke 
er tilfredsstill ende. Det vil 
være mange etater som må in
volveres dersbm behov skal 
imøtekomme og det ikke 
skal være særomsorg . Sær
omsorg virke stigmatiseren
de, hindrer ~- tegrering og er 
med på å bi ra til at gruppa 
stemples som · vvikende, nett
opp noe som ar skjedd her i 
landet. Prob emet er at det 
ofte ikke skilles mellom sær
omsorg og ærskilte tiltak . 
Mange er ge erelt skeptiske 
til privat/ reli iøst sosialt ar-
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/nnv11ndrerne mei _Jii lik 
mulighet til å he11y11e sei; 

11v helsetje11ste11. Delle 
bildel er fr11 en demon
Slffll)On mol diskrimi-

nering i det /Jritiske 
helsevesene/. 

beid og g{ir imot sa~romsorg. 
På grunn av uklarheten 

mener jeg det er nodvendig ,\ 
forsøke å gå nærmere inn på 
hva som er sa:rtiltak . 

Det generelle apparatet får 
det stadig vanskeligere med å 
klare å forholde seg til grup
per som er annerledes. Det 
særskilte organ vinner stadig 
mer kunnskap, og vil som ad
ministrativ enhet måtte vokse 
og ansette flere, for å klargjø
re sin egen og klientens plass i 
systemet. Hjelperollen og 
vennerollen kan bli vanskelig 
å skille, og i praksis innebæ
rer dette ofte at hjelperen blir 
uklar på egen rolle. Hjelperen 
har lett for å påta seg opp
gaver som egentlig tilhører 
andre organer / institusjoner 
fordi en får en fø lelse av at 
bare den spesielle hjelperen 
virkelig kjenner problemene. 
Derved er en med pi1 å for
sterke en avhengighet av sær
organet. En monopoliserer 
kunnskapen i stedet for å 
overføre kunn skapen til det 
generelle apparatet. 

I praksis er dette med på å 
hemme en integ reringspro
sess, fordi også brukerens 
kunnskap om det generelle 
apparatet og sam runnet blir 
mindre . 

Eksisterende 
tiltak i Norge 
Men for'>! l' I ,i1;i1 fra Stnr 
ti11g,111eldi11 g 7--l. l'.1 ,ide 1-U 
,ti1r dl'I fol).'l'l1tk: 

«Utvikli11gc11 !tar vist at 
reell likc.,1illi11g krl' vn bn:k 
av enkcltl' s"crtiltak og støt
teordninger for a gi innvand
rerne ele samme muligheter 
som nordmenn har. Sentrale 
myndigheter har derfor et 
klart ansYar for ,i legge mulig
hetene til rette ror lokale og 
regionale myndigheters ar
beid med innvandrerspørsmå
lene, og for innvandrernes eg
ne organisasjon sbestrebelser 
og for deres arbeid for å be
vare sin kulturelle egenart. 

På den annen side må det 
understrekes at kommuner og 
fylkeskommuner må ha et ho
vedansvar for inn vandrernes 

situasjon og være innstilt på å 
satse ressurser på t ilpasnings
tiltak av ulike slag samt be
visst å inkludere innvandrer
ne og deres organisasjoner i 
de vanlige kommunale og/el
ler fylkeskommunale ~tøt
teordninger. » 

Jeg er enig i det som står i 
det siste avsnittet. Etter mitt 
syn innebæ rer det integre
ring . 

Eksempler på tiltak: 
- i11n vandrersekrc1a1ia1ct 
- in11va11drerko11t ()rct (ltcl -
sc1jc11este) 
- boligselskapet SIBO 
- INFO (innvandrernes ar-
beidsformidling) 

- innvandrerseksjonen på 
Ungdomskontoret, Oslo 
Kommune 
- forskjellige prosjekter. 

En kan spørre seg om dette 
skal regnes som særtiltak. 
Imidlertid er det ikke defini
sjonen som er viktigst. Ut
gangspunk tet må være like
stilling både når det gjelder 
rettigheter og plikter. Med 
dette som utgangspunkt vil 
det iblant va~re nødvendig 
med s;c rskiltc tiltak for {t få et 
like ve rdig resultat. De tiltak 
som er nevnt. over. gir eks
empler pa mer eller mindre 
vellykte tiltak av denne typen. 

Annonse 

Advokatene Einar Stueland, 
Geir Hovland, Geir Hein og Bjarne Berg, MNA, 

i kontorfellesskap 

* Fremmedrett * Ekteskapssaker 
* Arbeidsrett * Husleiesaker 

Møllergata 12, 4. etg., Oslo 1 
Tlf. : (02) 33 7512 
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Kommunal- og arbeidsdepartementet 

St. meld. nr. 43 
(1982-83) 

Om Selskapet for innvandrerboliger ( SIBO) og om innvandreres 
boligspørsmål 

Tilråding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet av 10. desember 1982, 
godkjent i statsråd samme dag. 

1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1.1 Bakgrunnen for meldingen 

I St.meld. nr. 74 (1979-80) Om innvand
rere i Norge, og i forbindelse med Stortingets 
behandling av den, ble det konstatert at flere 
innvandrergrupper har betydelige problemer 
med å hevde seg på boligmarkedet. Proble
mene har snarere blitt større enn redusert de 
senere å rene trass i regulert innvandring og 
økt oppmerksomhet omkring problemkom
plekset fra det offentliges side. 

Selskapet for innvandrerboliger (SIBO) har 
fra statens side vært et sentralt virkemiddel 
for å forsøke å løse boligproblemene for inn
vandrere. Selskapet ble opprettet i 1976 for 
en 5-års periode. I ovennevnte stortingsmel
ding ble det redegjort for SIEO's virksomhet 
og erfaringer de 2-3 første å r. Kommunal
departementet vurderte da erfaringene som 
overveiende positive og var innstilt på en for
lengelse av selskapets funksjonstid. 

Ved Stortingets behandling av meldingen ut
talte Kommunal- og miljøvernkomiteen i Innst. 
S. nr. 183 (1980-81) at SIEO's arbeid burde 
prioriteres høyt fra myndighetenes side. 

I komit<'.~innstillingen (s. 20) heter det for 
øvrig: 

<<Komiteen er enig i at Selskapet for inn
vandrerboliger (SIBO) fortsatt har en viktig 
jobb å gjøre når det gjelder å hjelpe innvand
rerne til bedre boforhold og støtter derfor Re
gjeringens antydning om at SIBO's nåværende 
funksjonstid, som utløper ved årsskiftet 1981 
-82, forlenges ytterligere. Komiteen antar at 
det vil gå mange år før dette selskapet eventu
elt kan avvikles. Det kan likevel etter komi
teens oppfatning være grunnlag for å drøfte 
nærmere de erfaringer man har gjort med 
SIBO og de prinsipper selskapet arbeider 
etter». 

Hovedintensjonen med d e n n e melding er 
å gi et grunnlag for en drøfting av de retnings-

linjer som skal legges til grunn for en fortsatt 
drift av SIBO. Som en del av dette grunnlaget, 
har en funnet det hensiktsmessig å gi en gene
rell oversikt over tiltak som kan bidra til å 
bedre innvandrernes situasjon på boligmarke
det. 

I forbindelse med behandlingen av St.meld. 
nr. 74 (1979-80), ble det uttalt at det fort
satt skal legges restriksjoner på innvandring 
av arbeidskraft. 

De tiltak som omhandles her i denne 
melding må ses på bakgrunn av denne aktuelle 
invandringspolitiske situasjon. De forslag til 
tiltak som ble tatt opp i St.meld. nr. 74 
(1979-80) og som er rettet inn mot en situa
sjon u t e n r e s t r i k s j o n e r p å i n n
v and ring av arbeidstakere, er 
således ikke tatt opp og vurdert 
n æ r m e re h e r. 

En går heller ikke spesielt inn på de særlige 
forhold som gjør seg gjeldende i forbindelse 
med inntak av flyktninger til landet. For om
tale av dette vises til St.meld. nr. 84 (1978 
-79) Om Norges hjelp til flyktninger. For
holdet mellom flyktninger og andre innvand
rere i en boligpolitisk sammenheng er imidler
tid omhandlet generelt. · 

1.2 Sammendrag 

Nedenfor gis en oversikt over innholdet i 
de enkelte kapitler i meldingen. 

1.2.1 Generelle mål og prinsipper for bolig
tiltak for innvandrere 

Innvandrere skal sikres de samme re e 11 e 
m u l i g h e t e r til å hevde seg på boligmar
kedet som nordmenn. For å oppnå dette må 
det settes i verk tiltak som kan kompensere 
for den svake posisjon en del innvandrer
grupper synes å ha. Tiltakene s,kal gjøre at de 
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4 St. meld. nr. 43 

Om Selskapet for innvandrerboliger (SIB0) og om innvandreres boligspørsmål 

ordinære boligpolitiske virkemidler også blir 
anvendbare overfor disse grupper. Det må tas 
hensyn til at t iltaii:ene kan passes inn i arbei
det for integrering av , innvandrergruppene i 
det norske samfunn. Ut over dette bør det ikke 
legges opp til en egen boligpolitikk for inn
vandrere. , 

1;2.2 Innvandrernes boligsituasjon 
Særlig innvandrere fra land i «den tredje 

verden» og enkelte sør-europeiske land synes 
utsatte på boligmarkedet . Til sammen omkring 
20 000, eller ca. ¼ av de utlendinger som nå 
er registrert bosatt i Norge, kommer fra disse 
deler av verden. Ca. 60 pst. av dem er bosatt 
i Oslo-regionen. I Oslo r egnes det med at over 
4 00Q _ __innvandre°re7ia r:_~ t .. ~!r!:1-~t _g91J_gbtli_2.y.,~ 
Vanskene med å skaffe invandrere bolig har 
s tørst dimensjoner her. Det er lite som tyder 
pa at forhol dene vil bedres uten gjennom en 
forsterket innsats. 

1.2.3 Oversikt over de tiltak som kan 
bedre innvandrernes situasjon på 
boligmarkedet 

1.2.3.1 L o k a 1 i se r i n g av i n n v an d
r e r b os etn i n ge n 

Det pekes i avsnittet på en del forhold som 
kan ha betydning i sammenheng med inn
vandrernes bosetningsmønster, bl.a. at for 
noen innvandrergrupper kan tilpasning til 
vertssamfunnet vær e lettere å oppnå med ut
gangspunkt i en gn1ppetilhørighet og en ikke 
for spredt bosetning. 

Behovet for å. bo i geografisk nærhet av 
hverandre vil imidlertid kunne variere med 
nasjonalitet og bosetningstid i vertslandet. 
Mange innvandrere kan ha preferanser som 
går foran ønsket om nærhet til gruppen. Målet 
må derfor vær e å legge forholdene til rette for 
frie valg. 

1.2.3.2 B o 1 i g a n s k a f fe 1 s e t i 1 
i nn v andr e re 

Kommunene har hovedansvaret for å skaffe 
innvandrer e et s ted å bo, og er gjennom den 
muligheten som er åpnet for direkte å benytte 
H usbankens låneordninger, også satt i bedre 
stand til å møt e de aktuelle behov. I kommu
ner med mange innvandrere vil staten måtte 
yte slik assistanse i det praktiske boligan
skaffelsesarbeidet som det er gjort gjennom 
SIB0. 

1.2.3.3 Ti 1 re t te 1 e g g e l s e av 
boli g finansiering 

Statsbankenes låne- og tilskottsordninger 
vil mhtte stå sentralt ved finansiering av bo-

liger for innvandrere. Det er ikke elt å 
etablere egne finansieringsordninger. Jfommu
nene vil normalt ha formidlings- og , riorite
ringsoppgavene i forbindelse med ordningene. 
Staten ved SIBO vil ved direkte å jbenytte 
husbankmidler kunne utfylle ko unenes 
innsats og på denne måten bidra til effek-
tivisere formidlingssystemet. 

1.2.3.4 F o r b e d r e b o l i g e r o g b o-
m il j ø der innvandrer r bor 

Den økte innsatsen for byfornyelse Fil kan
skje mer enn andre tiltak kunne medvirke til 
at boligforholdene for innvandrere k a.ni bedres. 
Det må legges mer vekt på å finne fram til 
tiltak i bomiljøet som kan ha en inte I jons
fremmende virkning. 

1.2.3.5 I n f o r m a s j o n 

Informasjon vil s tå sentralt i arbeij'iet med 
å bedre innvandrernes bosituasjon og for å 
styrke innvandrernes muligheter til ~ hevde 
seg på boligmarkedet på egen hånd. lb.forma
sjon må gå både på å heve innvarl.drernes 
kunns kapsnivå om forholdene på boli1 arke
det, og på å få formidlet opplysninger om inn
vandrere, deres bakgrunn og kultur, til den 
norske befolkning. 

1.2.4 Nærmere om direkte statlige tilt , k 
- v irkeområdet for SIBO 

Staten har små forutsetninger for å drive 
et praktisk rettet arbeid på bolig ektoren. 
Tiltak av denne art vil i hovedsak måtte kana
liseres gjennom SIB0. 

I avsnitt 5.2 gjøres det rede for SIBO's 
virksomhet i den første 5-årsperi en med 
tabellarisk oversikt over omfanget å.v virk
somheten. 

På denne bakgrunn skisseres i av nitt 5.4 
følgende retningslinjer for fortsatt! SIB0-
drift: I 
- SIB0 bør fortsatt organiseres som stats

selskap etter lov av 25. juni 1965 hr. 3 om 
visse statsbedrifter m.m. 

- SIB0 skal b i s t å kommunene i , eres ar
beid med å skaffe innvandrerboli er. 

- SIBO bør kunne tilby sine tjen~er i de 
kommuner som har behov for s lskapets 
assistanse. 

- Selskapets arbeidsoppgaver bør fortsatt _ 
være boliganskaffelse, finansiering:sformid
ling og -bistand, og informasjon d veiled
ning i boligspørsmål. 
Selskapets virksomhet bør først o fremst 
ha en initiativtakende, tilretteleg ende og 
interessefremmende karakter. 
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Om Selskapet for innvandrerboliger (SIBO) og om innvandreres boligspørsmål 

SIBO's administrasjon bør fortsatt holdes 
på et beskjedent nivå. Det synes for tiden 
ikke aktuelt å utvide antall ansatte utover 
de 5 som nå er knyttet til selskapet. 
For å bevare innskottskapitalen i selskapet 
som grunnlag for en økonomisk rasjonell 
drift, foreslås gitt et årlig stats ti 1 -
s k u d d som svarer til SIBO's administra
sjonskostnader. For den del av virksom
heten som ikke gjelder ren administrasjon, 
gjelder selvfinansieringsprinsippet fortsatt. 

Behovet for fortsatt SIBO-drift vil måtte 
vurderes i sammenheng med årlige budsjett
forslag om statstilskott. Det er neppe nå 
grunnlag for å anta a t den virksomhet som 
selskapet driver kan avvikles i nærmeste frem
tid. 

1.2.5 Forsknings- og utredningsbehovet 
Innvandrerbosetning av noe omfang er her 

i landet av relativt ny dato. Erfaringsgrunn
laget er tilsvarende lite. Det må satses på å 
legge forholdene til r ette for en hensikts
messig utveksling av erfaringer mellom kom
muner og mellom statlige myndigheter (her
under SIBO) og kommunene. I dette bildet er 
det vesentlig å få kartlagt innvandrernes egne 
oppfatninger om hvordan boforholdene bør 
være. 

2. GENERELLE MAL OG PRINSIPPER 
FOit BOLIGTILTAI{ FOR INN
VANDRERE 

De mål og prinsipper som generelt gjelder 
som grunnlag for boligpolitiske tiltak for inn
vandrere, ble behandlet i forbindelse med 
St.meld. nr. 74 (1979--80) Om innvandrere i 
Norge. 

Det er ikke aktuelt å endre dette grunn
laget. I det følgende gis en kortfattet og 
systematisert fremstilling av de mål og prin
sipper som kan avledes av ovennevnte melding, 
sammenholdt med Regjer ingens generelle bo
ligpolitikk, slik den kommer til uttrykk i 
St.meld. nr. 12 (1981- 82) Om boligpolitikk 
og St.meld. nr. 61 (1981- 82) Om tillegg til 
St.meld. nr. 12 Om boligpolitikk. 

Boligproblemer for innvandrere bør søkes løst 
innen[ or de ordinære l1oli!J1wlitislrc ordninger 

Det anses som prinsipielt uriktig å legge opp· 
en egen politikk på boligområdet for inn
vandrere, uavhengig av de ordninger som ge
nerelt er lagt opp for denne sektor. 

I Regjeringens boligpolitiske opplegg inn
går en konsentrering av innsats fra det offent
liges side om to hovedområder: 

II 

For det første om grupper som har vanske
lig for å skaffe seg bolig, og for det andre 
om de boliger og bomiljøer som i dag har for 
dårlig standard og de beboere som ikke selv 
har ressurser til å forbedre situasjonen. 

Det sett av selektive tiltak som tas i bruk 
for å nå disse mål, skal også være tjenlig for 
løsningen av boligproblemer blant innvandrere. 

Innvandrere skal sikres de samme mulig
heter til å konkurrere på boligmarkedet 
som nordmenn 

En av de sentrale innvandringspolitiske mål- , 
settinger er at innvandrere som minoritets
grupper så langt som råd er, skal sikres reell 
likestilling med den norske majoritet. Skal 
likestillingsprinsippet virke i praksis, vil det 
ofte være nødvendig med særtiltak for å hjelpe 
og «ruste opp» innvandrerne og innvandrer
gruppene, slik at de etter en overgangsfase 
kan ivareta sine interesser på egen hånd. 
Dette har også gyldighet for boligsektoren. 

Særtiltak skal innrettes slik at også 
innvandrere kan dra nytte av de 
ordinære boligpolitiske ordninger 

De særlige tiltak som vil være nødvendige 
for å kompensere for innvandrergruppers 
svake stilling på boligmarkedet, må først og 
fremst gå på å eliminere årsakene til den 
svake posisjon mange grupper synes å ha. 
Årsakene knytter seg til den spesielle situa
sjon mange innvandrere vil befinne seg i, før 
de på ulike måter har tilpasset seg det norske 
samfunn. Gjennom særtiltakene skal også inn
vandrerne sikres tilbud om høvelige boliger og 
tilgang på de finansieringsordninger som er 
tilg jengelig for den norske befolkning. 

Boliganskaffelsesarbeidet for innvandrere 
må gi rimelig mulighet for familiegjen-
f oren ing og integrering av innvandrer
gruppene i det norske samfunn 

I arbeidet med å bedre boligforholdene fo:r 
innvandrere må en ha for øyet at også bolig
tiltakene må ses som et ledd i betrebelsene på 
å nå de mål som er satt for innvandrerpoli
tikken. Mulighetene for f am i 1 i e g j e n f o r
e n in g vil være avhengige av om tilbudene 
på bolig er innrettet etter dette. Målsettingen 
om i n t e g re ri n g av innvandrere og inn
vandrergrupper i det norske samfunn vil måtte 
innvirke på boligtiltakenes innhold, først og 
fremst i forbindelse med lokalisering av inn
vandrerbosetningen og ved bomiljøtiltak. 
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Statens rolle i boliganskaffelsesarbeidet 
for innvandrere vil i en overgangsfase måtte 
være mer praktisk rettet enn normalt 

Arbeidet med å skaffe boliger til innvand
rere vil ofte kreve spesialisert innsikt i de 
problemer dette innebærer. Problemene er i 
enkelte deler av landet også av slike dimen
sjoner, at staten i en overgangsfase vil måtte 
ha en mer aktiv og praktisk rettet rolle i dette 
arbeidet enn normalt. 

Det er imidlertid klart at innvandrernes 
boligproblemer ikke lar seg løse uten en aktiv 
politikk fra kommunenes side, og uten a t det 
også på dette nivå legges til rette for en reell 
likebehandling av innvandrere og kommunens 
øvrige innbyggere. 

3. INNVANDRERNES BOLIGSITUASJON 

Med uttrykket i n n v and re r forstås i 
denne melding enhver utenlandsk statsborger 
som - uansett immigrasjonsgrunn - bosetter 
seg her i landet, enten midlertidig eller perma
nent. 

Ikke alle innvandrere som kommer hit til 
landet, får spesielle problemer på boligmarke
det. Et flertall vil ikke ha større vansker med 
å konkurrere på boligmarkedet enn nordmenn 
flest. Enkelte grupper av innvandrere synes 
imidlertid gjennomgående å ha større proble
mer enn andre. Innvandrere fra land i Sør
Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika er 
ofte blant de som bor dårligst og som har 
vanskeligheter med å bedre boligsituasjonen 
på egen hånd. Tilsammen omkring 20 000, eller 
ca. ¼ av de utlendinger som nå er registrert 
bosatt i Norge, kommer fra disse deler av 
verden. Samtidig er det slik at disse gruppene 
i det vesentligste er bosatt i og omkring større 
byer i Sør-Norge. Særlig er bosetningen stor 
i Oslo-området, der 60 pst. av denne gruppen 
er registrert bosatt. 

Det er i områder med et presset boligmarked 
at innvandreres boligproblemer har omfang. 
Dette må ses som en del av det generelle 
problem som boligknapphet skaper også for 
nordmenn i de samme områder. Mye tyder på 
at det i seg selv kan være en diskvalifikasjon 
å være innvandrer på det norske boligmarked. 
Dette medfører at innvandrere i lavressurs
gruppene, nær sagt konsekvent blir liggende 
bakerst i boligkøen. 

Vi har ingen eksakt og systematisk oversikt 
over innvandrernes boforhold her i landet. 
Analyse av materiale fra Folke- og boligtel
lingen 1980 vil kunne bedre noe på dette for
holdet. Det foreligger imidlertid en omfattende 
undersøkelse av innvandreres boforhold i Oslo 

fra 1979. (Bente Puntervold Bø: « m.med
arbeidere i Oslo. En undersøkelse av bosetning 
- boligforhold - boligpolitiske til k~, Dia
konhjemmets sosialskole). Det er rklativt ut
førlig gjort rede for undersøkelsen St. meld. 
nr. 74 (1979-80) (s. 84 flg.). Den viser at 
mange innvandrere i hovedstaden eti uten fast 
bopel, bo_r tilfeldig ho_s kjente'. bo: på hospit
ser /pensJonater eller 1 en dårlig tJenestebolig. 
De som har klart å skaffe seg et m!er perma
nent sted å bo, er overrepresentert i de by
delene av Oslo som har den laveste Tuostandar
den, og også innenfor disse områdetle bor inn
vandrere dårligere enn det som erl gjennom
snittlig standard for nordmenn. 

Selv i Oslo er imidlertid ikke innvandrerkon
sentrasjonene i bydeler med dårli~fre bofor-
hold så sterke, at betegnelsen «~vandrer
ghetto:.> kan · anvendes. Det er iklte slik at 
innvandrergrupper har o.;ertatt o 
nordmenn fra enke ystrøk. Nordmenn er 

-!'.femdeles i markert flerta.)] Boligpmhlemeii.i_ 
i Oslo sentrum er derfor ikke esiblt kn tet M' ) 
T innvandrere. e ~ s~ 'I:.) 
·generelt virkende økonomi.skey~ srul~ ~ 
riTumer, saro Gi::aå yirkelj overf r ~: .. - s- --
~terke nordmenn. I 

Den innsatsen som er gjort for f forbedre 
innvandrernes boligsituasjon siden funtervold 
Bø's undersøkelse ble gjcnnomfø • t i 1979, 
bl.a. gjennom SIBO's virksomhet, ynes ikko 
å ha vært tilstrekkelig til at forhold ne er blitt 
nevneverdig bedret. Det regnes foGatt med 
at minst 4 000 av de innvandrere som opp-
holder seg i Oslo har et akutt boli~ hov. Det 
kan ikke sies noe tilsvarende eksa~ om prob-
lemets størrelsesorden ellers i 1:~t. Imidler-
tid er det grunn til å tro at v elighetene 
med å skaffe innvandrergruppe passende 
boliger har større dimensjoner i O lo-området 
enn andre steder. 

Årsakene til at vi fremdeles h 
boligproblemer. blant innvandrere 
flere. Kanskje en av de viktigste være at 
det synes å ha funnet sted en økrling av an-
tall innvandrere som etterspør bol ger på det 
ordinære boligmarked. Økningen ynes å ha 
vært større enn økningen i boli~kaffelses-
takten for innvandrere, og kan s yldes flere 
forhold. De viktigste er antakelig: 

Innvandrere som tidligere h8f betraktet 
sitt opphold her i landet som midlertidig, 
og som dermed kan ha akseptert mindre 
bra boforhold, kan etter å ha bbdd i Norge 
en tid nå ønske en bolig av me permanent 
karakter. 
Familieinnvandringen gir, i s g selv et 
økt boligbehov og kan føre til tterspørsel 
etter andre typer boliger enn · ·ge:re. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



i.. 

Tabell 1. Utenland3ke statsborgere etter statsborgerskap pr. 1.4.198! 

(p.__, 17'i Cu._r- c 7o CJ._Jt;· bztv UZU . __). Pc.nrcf- Europa :::Oio U ten- I-' 

2..f Av dette (0 
F vlke ;_ l,'l...,i,1..,V . landske 

00 

- •'~ r f( ( i (:2..b,9cl~) 
stats- I alt t..:> 

borgere 
Is land Sve ri g e Frank- Ita lia Jugo- N eder- Stor - Tyrk ia Vest- I C rike s lavia land britan n !a Tyskland 00 - w 

I a lt . . . .. . . ... ...... ...... •.•... 3 045 1 664 8 864 1 618 717 1 692 2187 9 668 2 879 3 495 ·-Østfold .. .. . . .. ....... . . . . (9 5. J. 5 256 3 829 1 355 128 54 951 22 H 159 127 336 164 227 0 

~ Akershus . .... . . . ·- ,. . . . .. j/ 1• • • 10 863 8 049 2 467 266 185 1330 113 ..w.. 199 350 1 634 183 567 s 
13 040 2738 696 449 1844 468 260 1112 272 1 865 .LJll. 682 

(/J fCo"t!i, Oslo <:½-. ~ -:. 5 ~ !,/,':), ~/..o . . .''.' .. ., L ¼ 24552 æ. 
Hedmark .. . .. . . . .... ... :'-!'.: .~ · 2 097 I 434 373 37 34 646 10 9 3 54 131 . 3 69 "' :,;-
Oppland . .. .... . . . . . .. . . . . ... . .. 1 680 1264 583 46 34 183 11 12 - 92 132 7 75 "' Buskerud . . .. .. .. . . .. . . .. . . ... . . 5 443 3 828 1 272 90 88 442 25 26 49 122 443 ~ 200 'O 

~ Vestfold ..... . . ..... ... . . '. ' . . .. 3 289 2 440 905 100 37 393 20 22 25 84 403 74 . 177 h 

Telemark ... .. ... . . ... . .. . . . .. .. 2 263 1 745 704 90 34 326 18 10 23 79 186 50 143 0 
'1 

Aust-Agder . . .. .. ..... .. .. . ..... 1 780 959 404 59 28 103 11 2 - 58 165 6 77 5· 
Vest-Agder . .. . . .. ... . .... . .. .. . 4146 1 985 730 40 96 201 25 17 23 93 426 107 136 < Rogaland ... . ...... .... . ... _

1 
. .. 9 815 5 532 1 043 153 165 383 699 74 25 277 1 998 131 276 tll 

Hordaland . . .. . .. . . ....... . ': . . 3. 9 6 219 3 587 773 114 146 440 79 52 49 188 1002 142 273 :, 
0. 

Sogn og Fjordane . . . ... . .. . .. . .. 680 473 133 28 36 45 3 6 - 55 98 9 34 ..., 
r1) 

Møre og Romsdal .. . . ... .. ...... 1 773 1 279 451 45 54 181 35 8 8 51 199 32 117 er 
Sør-Trøndelag .. .. ....... ... . . . . 2 629 1 659 336 77 93 389 36 20 5 89 288 33 142 2. 00 Nord-Trøndelag ... . . . . .. .. ... . . 732 573 127 30 16 238 9 8 3 13 54 - 45 åi:i" ~ 
Nordland .. .. . . , . .... .. . .. . .. .. . 1615 1330 298 112 43 402 10 17 3 83 155 - 123 C, 

8 .., 
Troms . . ...... ...... . .. .. ..... .. 1289 1105 220 154 59 274 12 9 4 72 115 5 96 en ~ 
Finnmark ..... .. ..... . ......... 1 256 1151 llO 780 13 93 12 7 2 28 38 1 36 >-< pa 

tD g ~ 
Afrika Asia Amerika 0 

~ Uoppgitt a~ 
0 

~ 

Av dette: Av dette: Av dette : Oseania stats-
I alt bo rger- 3 

I alt 1 alt I alt skap og 5· 
Marokko f;1 Jo/, 

Fil!p- India 
2 

Canada USA Chile statsløse :, pinene < 
I tll 

I alt . . ... . . .. .. .. .... . . . .. .. ... . .ll1il- 1415 15 020 839 1 723 ~ 3159 13 393 961 10408 977 -tfoa, 529 303 
:, 
0. - .., 

Østfold ........... . .. . . ...•..•.. 104 30 _ 770.~ 23 80 300 263 428 51 284 47 38 87 (l) .., 
Akershus . . . . .. . ... . ... . .. ...... '2"07 47 1 '362 54 145 691 252 1158 88 841 120 63 24 æ 
Oslo . . .. . . . . . .. . . .. . . . ....... ... U59 1241 7 219 415_ 615 5 069 389 2125 149 1448 255 108 101 O' 

Hedmark .. .. .. ...... . . . .. . . . ... 21 2 435 19 18 357 v 181 39 124 6 19 7 0 - t='. 
Oppland . ... . .......... . ........ 28 7 ·214 ll 9 27 137 163 20 125 9 7 4 °" "' Buskerud . .. . .. . . .. . ... . . . .... . . 58 22 921 17 376 260 183 604 54 309 118 20 12 'O 

!Sl 
Vestfold .. .. .. . ... . .. . .. ····· ... 36 3 ""362- 10 65 62 160 419 49 313 19 23 g .., 

"' Telemark ....... .. .. . .... . . . ... . 21 2 201 61 23 24 56 279 22 143 69 10 7 3 
Aust-Agder .. • . . . . .. . . ..... ... . . 19 - 166 9 11 19 76 623 11 591 3 11 2 I)), .... 
Vest-Agder .. . . ... . .. . . .... ..... 38 3 4.62. 13 19 128 231 1645 35 1552 34 7 9 
Rogaland . . .. ... . .. .... .. ....•.. UL 9 714 39 45 248 155 -~ 203 3 007 49 97 14 
Hordaland ... . . .. . ... .. .. . .. . . .. 125 19 ~ 63 127 113 630 1 220 77 831 188 49 14 
Sogn og Fjordane ... .. . . ........ --1r 2 14 43 - 3 111 7 90 3 1 1 
Møre og Romsdal . .. . .... . . . . .. . 30 7 136 27 34 2 11 305 42 227 3 22 1 
Sør-Trøndelag .......... .. .. .... 63 12 470 28 59 47 191 415 39 291 45 16 6 -.:i 
~ord-Trøndelag . .. ... . .. ...... . 7 3 - 87 6 6 2 54 53 13 31 - 11 1 
Nordland ... . . , . . .... . .. .. . . .... 16 2 83 7 26 4 - 164 42 93 2 20 2 
TrGms . . .. .. ............ .. . . ... . 11 4 60 8 17 2 1 108 9 77 4 5 
Finnmark .. ·· ········· ···· ..... 2 - 51 15 5 1 - 48 11 31 3 . 2 2 

Kilde: Statistisk ukehefte nr. 20/82. (),l~ 
a-v . "fC\... 
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Om Selskapet for innvandrerboliger (SIBO) og om innvandreres boligspørnmål 

Det må antas at de samme forhold også 
fremover vil øke boligetterspørselen blant inn
vandrere. Det forholdsvis høye flyktninginn
taket vi har hatt de senere år, vil kunne bidra 
til det samme. Selv om flyktningene kort etter 

. ankomst til landet får stillet bolig til rådighet 
fra det offentlige, er det sannsynlig at en 
del av dem likevel etter en tid vil begi seg 
ut på boligmarkedet. Det er derfor lite som 
tyder på at problemene med innvandreres bo
forhold i de kommende år vil avta, dersom det 
ikke lykkes å effektivisere arbeidet på dette 
området. 

4 OVERSIKT OVER TILTAR SOM KAN 
BEDRE INNVANDRERNES SITUA
SJON PA BOLIGMARKEDET 

4.1 Lokalisering av innvandrerbosetningen 

I Innst. S. nr. 183 (1980-81) til den foran
nevnte stortingsmeldingen om · innvandrere i 
Norge (s. 21), antar Stortingets Kommunal
og miljøvernkomite « . . . . at en større geogra
fisk spredning av innvandrernes bosetnings
mønster i noen grad vil kunne lette løsningen 
av såvel boligspørsmålet som andre spørsmål i 
innvandrerpolitisk sammenheng.» 

I debatten omkring innvandrerspørsmål har 
det vært hevdet at mindre konsentrasjoner av 
innvandrere vil lette integrasjonsprosessen og 
gjøre det mindre problematisk for kommunene 
å gi den nødvendige assistanse til innvandrere i 
denne fasen. 

Sammenhengen mellom bosetningsstruktur 
og integrasjonsprosess, og årsakene til den 
tendens til bosetningskonsentrasjon som kan 
observeres i vårt l:tnd, er i liten grad syste
matisk undersøkt her. Dette er imidlertid for
hold som er viet storre oppmerksomhet i andre 
larid, der en ofte kan finne betydelig sterkere 
konsentrasjoner av innvandrerbosetning. Vi 
skal i det følgende gjøre rede for enkelte 
hovedobservasjoner og erfaringer som er gjort. 

11.1.1 Erfaringer i u t landet 

Arsaker til bosteds
konsentrasjoner 

)
, Ved innvandring til et land oppstår ofte 

, bosterlskonsentrasjoner som følge av at. inn
. : vandringen antar form av «kjedemigrasjon». 

Dette uttrykket betegner en prosess der de 
! første innvandrere fra et område - ~å til-
, - bakeføre inf~~rbeidsmultg:_ 
.-~=til __ §!filrt_. . .og venner - forårsaker en 
kjedeprosess av innvandring fra det samme 
området. Nye arbeidsplasser og bosteder skaf-

fes oftest i nærheten av det sted der de f te 
gruppene av innvandrere bosatte seg. 

En slik bostedskonsentrasjon behøver etjfar
ingsmessig ikke å bli permanent. · Konseni'tra
sjonen kan gradvis forsvinne, ved at innvand
ringen opphører og ettersom bo- og arb ids
tilbud på andre steder muliggj017 en selvv1 lgt 
spredning av gruppen. 

I enkelte tilfeller blir imidlertid konsentra
sjonen av lang varighet. Årsakene til det [kau' 
være manglende arbeidsmuli_gheter andre ste
-der.svak økonomi og tilgang på_~dre es
surser, direkte økono~k . og sosial disktjimi.
n~mbfiiasjon av disse Imnd-
_ringene for spredning. ··· j 

Men konsentrasjoner av etniske minoriteter 
behøver ikke være tvunget frem av omsteddig
heter utenfor disse grupper. De kaµ også 1ære 
et uttrykk for minoritetsgruppenes egne pns
ker. I en engelsk undersøkelse fant c~ at 
konsentrasjonene ofte var frivillige. Enll:elte 
grupper av innvandrere foretrakk å bo sarlilet, 
selv om det var i mindre attraktive boomr laer, 
_fordi dette a lettere til an til etniske t ·e
nester og institusjoner, 

Innvandrergrupper er innbyrdes ulike. Be
hovet for å bo i geografisk nærhet av er
andre varierer mellom ulike nasjonalitetsg p
per og også med den tid vedkommende g ppe 
har vært bosatt i sitt nye land. Også inne or 
gruppene kan preferansene variere med a der, 
kjønn osv. Bildet er således ikke entydig. Ar
sakene til konsentrasjoner vil ofte vær et 
samspill mellom mange ulike faktorer. Fa tor
enes viktighet varierer med en lang rekke for
hold knyttet til karakteristika ved de like 
gruppene, og til samfunnets behandling a og 
holdninger til gruppene. Over tid kan isse 
forhold også endre seg. 

Bosetningsstruktu~ og 
integrasjonsprosess 

På samme måte som det er kompleks år
saksforhold til bostedskonsentrasjoner alant 
innvandrere, er også sammenhengen rn~hom 
bosetningstruktur og integrasjonsprosess rlian
geartet. 

Undersøkelser som er foretatt · i Eng! d, 
viser at innvandrergruppenes tilpa.sninJ til 
vertssamfunnet synes å gå vesentlig lei ter<: 
dersom dette skjer med utgangspunkt · en 
g r u p p e t i l h ø r i g h e t. Mulighetene fo~ 
å utvikle en positiv gruppeidentifikasjon _i 
innvandrergruppene innbyrdes, vil bLa. j av
henge av hvordan gruppemedlemmene r i 
forhold til hverandre. 

Her vil det være kulturell~ variasjoner. En
kelte av inny~p~ ,.synes å føle seg 

_ som _.rp.~~;~e~e gruppe, selv . I 
om de ikke ltor, nær hverandre. Andre g

1
pper 

kan være mer eller mindre avhengig a å bo 
i et relativt tett geografisk fellessk~p. 1 sist
nevnte tilfelle vil en for stor geograf1Sk spred
ning av gruppen kunne virke direkte nekativt 
på medlemmenes muligheter til å tilpasse seg 
og til å fungere i vertssamfunnet. 
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