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TSJ ·EKKOS LOVAKIA
Betyr det at studentene kan betraktes
avant-garde i klassekampen?

som en

Nei . Avant-garden kan bare bestå av et revolusjonært sosia listisk parti , som tar opp i se g alle arbei.d erklassens hovedelementer.
Derfor er også slagordet "student-makt" feilaktig. Det m å
nødvendigvis bety at studentene alene kan f å en reell
makt over sin arbeidspl ass, Universit e tet. En slik tanke er
utopisk all den stund lærestedet reelt er drevet og finansiert
av staten .
Skal universitetene bli frie m å også den eneste kraft som
kan avskaffe kapitalismen - arbeiderklassen - bli fri . Men
strategisk sett har studenter og akademikere selvsagt en
viktig posisjon~ d e innehar teknisk og ideologisk kunnskap.
I kraft av sin ekspertstatus har akademikerne mer enn noen
annen mystifisert arbeidernes .sit uaf;ljon, definert kapitalens
b e hov som samfunnets behov, dens krav som uunng åelige
krav . Og det sier nødvendigvis noe om der e s betydning for
den nødvendige avsløring av slike ideologiske forkledning er.
M en bare dersom denne bevisstgjøring blir instrument for
arbeiderklq.ssens aktive kamp, kan "studentopprøret" få
r evolusjonær betydning.

"SOSIALISME I FRIHET" E;:LLER GJENOPPRETTELSE AV KAPITAL ISMEN?
Av
Harald

Dahl.

''Dubcek er en overgangsfigur . Hans fundamentale dilemma er at løsningene soa trengs
ikke fins i den anerkjente marxistiske læra.
Jo mer effektivt den nye sentralko•iteen
takler oppgavene, jo mer vil det bidra til
at kommuniststyret til slutt bryter saBaen. •
Hanus J. HASEK, _med!ea av ledelsen
det CIA-finansierte "Radio free
Europe".
i

Det f0lgende har jeg bygd på ei rask gjennomgåing av •Aksjonsprogram for Tjekkoslovakias Kommunistiske Parti•, v edtatt a v
sentralkomit,en i TKP den 5. april 1968. Det er v~rd å •erke
seg'at etter hendingene den 21. august gjelder dette programmet fortsatt, noe som gjentatte ganger er slått fast av
lederne i Tjekkoslovakia.
Generelt inntrykk av programmet
skrevne sider) er at det bruker
velkjent fra både østeuropeiske
året, og fra sosialdemokratiske

(som er på ca. 100 Baskinen masse ord og ton•e rraser ,
publikasjoner det sist~ tivalgprogram.

PARTIETS ROLLE
P;ogrammet mystifiserer Partiets rolle i staten. At Partiet
er et instrument for Proletariatet~ diktatur, blir avfeid
s om en ''f a ls k tese" (side 24 i den tyske utgaven a v programmet, utgitt av det offisielle telegrambyrået Cet~ka),
og fortsetter:
_
'' Denne skadelige oppfatningen svekket initiativet og _ans varet til de statlige og de økonomiske og forretningsmessige institusjoner, skadet Partiets autoritet og hindr•t
det i å utføre sine egentlige oppgaver (side 24)." "Partiorganene overtok oppg a vene til 'staten og de økonomiske o g
forretningsmess ig e org a n. Dette førte til en uriktig
(_,
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sammenslutning av Partiet og statens organer, til en monopolisert maktstilling på noen områder, ukvalifisert inn_ _ _ _ _ _ ,g.r.ipen~, så v.el som undergraving av initiativet på alle plan,
)ikegyldighet, kult av gjennomsnittl1gheten og usunn
anonymitet {side 12)."
Partiet skal altså ikke blande seg opp i regjeringas eller
de økonomiske organers arbeid. Hvem skal da ta seg av
arbeidet i statens organer?
. ~Partiet

vil derfor strebe etter å knytte systemets demokratiske prinsipper sammen med en fagmessig og vitenskapelig
ledelse og ~eslutningskraft. For at det på en ansvarlig måte
skal være mulig å bedømme hva som er i hele samfunnets interesser, må vi hele -fid~ ha til vurdering stadig flere alternativer og f~glig begrunna framlegg til løysing av alle
stridsspørs mål {side 21)." Portene blir altså slått åpne
for allslags byråkrater og profesjonelle managere.
"Innafor iammene til den nåværende praksis ble ikke mulighetene for sjølstendig verksemd for regjeringa og de enkelte
ministrene tilstrekkelig utnytta .•• ", "Regjeringa er ikke
bare et organ for den øk onomiske politikken. Som statsmaktas
høgste utøvende organ må den ta seg av hele spektret av
statens politiske og administrative problemer." {side 46)
.Dette ~r en av motsigelsene i programmet. mens en på side
23 slår fast Partiets ledende rolle i Tjekkoslovakia, får
en altså her høre at regjeringa skal styre hele den økonomiske politikken.
KLASSER
En av hovedtesene i programmet er at det :lkke fins antagonistiske klassei i Tjekkoslovakia mer. Dette revisjonistiske
våset er forlengst avslørt av mao Tse-tung, som klart har
påvist at det også i det sosialistiske samfunnet pågår det
en stadig klassekamp.
TKP - ledelsen støtter seg derimot på Khrustsjov-revisj onistenes
tese om "hele folkets stat". "For den nåværende etappe er det
karakteristisk at det ikke består noen antagonistiske
klasser mer, og ·hovedtrekket ved den indre utviklinga blir
prosessen med tilnærminga av al le sosiale gru~per i vårt
samfunn. (side 8)." "Bruken av metoder fra klass;ekamptida
forårsakte ei kunstig spenning i samfunnet vårt mellom de
s osiale gruppene, mellom nasjonene og nasjonalitetene, de
forskjellige generasjonene, kommuniste~e og partiløse~"{side
26)
"Alle samfunnsklasser, skikt og grupper, begge folkeslag og alle nasjonaliteter i vårt samfunn, er enige om

Side 7 og 8 mangler i vårt eksemplar.

Du tror alt s ~ ikke at interne mots et ni n g er
i den sosialistiske studentbevegelsen vil
vanskeliggjøre arbeidet i tida framov er?
Utviklinga skjer alltid gjennom en overvinnelse av motsigelser, bg som vanlig må vi bekjempe to feilaktige tendenser i
våre egne rekker; tendensen til opportunistisk og kortsiktig
kompromissmakeri, og tendensen til revolusjonært svermeri.
Studentbevegelsen på kontinentet har f. eks. betydd en
kraftig stimulans, men samtidig nørt opp under· ultra-tendenser. Tidligere høyre-kritikere av SUF ble i vår plutselig
grepet av uklare lengsler etter for enhver pris "å få noe
gjort". Slike till Øp til 'So e in Ding mussen Wir auchhaben'mentalitet må bestemt avvises . Studentkampen må alltid
foregå ut i fra våre egne forutsetninger . Okkupasjoner,
streiker o.l. er ikke· noe som helst mål i seg selv, de er
bare midler i en politisk kamp fo;r å nå visse mål, og rnå
falle helt naturlig inn i denne. Men like viktig som å unrigå
ub e t enksom aksjonering er det å motstå fristelsen til å akseptere formal-demokratiske ordninger på Universitetet før den
nødvendige be;issthet er tilstede i studentmassen. Det kan
bli en måte å konservere passivitet på.
Vår oppgave er å drive en kontinuerlig opposisjon på de enkelte institutter, gjennom aksjoner å utvide bevisstheten om
undervisningens og pensuma funksjon i og for det kapitalist iske systemet, ikke å administrere halv-løsninger.
Mer konkret: Hva er studentkampens plass i
en revolusjonær strategi?
Den skaper bevegelse i en bestemt del av massen, og
frambringer kadre skolert i direkte aksjon.
I makttermer betyr det en svekking av kapitalismens effektivitet, ved at produksjonen av tilpasningsdyktig ideologisk
og teknisk arbeidskraft hemmes.
Universitetet kan selvsagt aldri løsrives fra det kapitalistiske
systemet, bli en sosialistisk øy i et borgerlig samfunn . Men
vi kan som en permanent opposisjon gjøre det til en base for
den sosialistiske revolusjonen, som bibringer av kadre,
kunnskap og innsikt til den revolusjonære kamp e n. Det siste
muliggjøres av univ e rsitetenes relative autonomi i forhold ·
til monopolkapitalens maktsentra, sammenliknet med vanlige bedrifter. På de fleste arbeidsplasser er . sl~ngrings
monnet langt mindre for maktforskyvende masseaksjoner i
ikke-revolusjonære perioder. D e t understreker på nytt at
studentkampen kan bidra til å utløse den bevisste klasse~
kamp i samfunnet forøvrig.
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VITE NSKAP , HØYERE UTDANNING
OG KLASSEKA MP .
fell e sskap , der e t koordinert arbeide mellom f. eks. studenter og store grupp e r lønnstagere vil kunne gjøre kampen mer sla gkraftig . På lengre sikt er det viktig å være
klar over at f. e ks . i ndustriarb eidere , fiskere og småbrukere allerede blir langt hardere rammet av monopolkapitalens utvikling enn studentene noen gang vil bli. For
Finnmarks kys tbygder er det idag tal e om en ren tvangsforflytning for å lette proletariseringa og kapitalsentralisering. For studenten e e r det s j ølvsagt viktig å motarbeide
tvangstiltakene mot studiene som Ottosen-komite e ns forslag
innebærer, og kreve friere og bedre sosiale, Økonomiske og
faglige vilkår. Men samtidig er det nødvendig a t vi solidariserer oss med lønnstakernes, bygd e - og kystb efolkningen i
deres kamp mot de samme samfunnskrefter .
,På -denne bakgrunn finnes det muligheter for etterhvert å utvikle ~n " ~;~terk og landsomfattende anti-kapitalistisk fr on t .
Men yi l ikke studentene
arbei.dernes "sjefer"?

svært ofte

ende

som

Dette heger sammen med dobbeltheten i studentenes situasjon som kommende akademikere.
Studentene skal umyndiggjøres og innordnes i akademikerproduksjon, for at de i neste omgang mest :tnulig effektivt
skal kunne tjene innordninga og umyndiggjøringa av andre
grupper. ,Det vær,e seg som ingeniører , lektorer eller industripsykologer. .
.
·
Men nettopp fordi en stor del av studentene er utsett til
seinere å tjene arbeiderklassens virkelige undertrykkere.
Alle forsøk på å sette studentenes krav opp som motsetning
til arbeidernes, bøndenes og fiskernes interesser er derfor
en mystifisering, og uttrykker borgerskapets splitt- og hersk
politikk. Stude!!tenes fiender er også arbeiderklassens fiender ,
effektiv kamp for studentenes interesser betyr også støtte til
arbeidernes kamp.
H v o r d a n k a n f o r .s Øk e n e p å
og arbeidere bekjempes?

å s p l it t e s t u d e n t e r

Det kan bare skje ved at studentbevegelsen konsekvent tar
arbeiderklassens standpunkter og demonstrerer felle:Hnteressene, f.eks. i skattespørsmålet. Omvendt må vi forklare våre medstudenter styrken ved å stå sammen med .d en
klasse som ramn-.es på samme måte, men enda hardere enn
studentene. Hovedvirk e midlet må være aksjons fe 11 es ska p, f. eks. ved at studenter og andre grupper koordi:Jilerer
husleie streik e ll e r kamp for flere dagheimplasser.

AV HARALD MINKEN
Viten monopoliseres . I mange vitenskapsgreiner er de
mest framskredne resultater bare tilgjengelige for den
lille klikken som får seg tildelt de h emmelige oppdrag.
Hemmelighetsstempel, patentoppkjøp o« andre former for
kontroll med forskningens resultater er et stort hinder
for vitenskapelig framgang.
Viktigere er likevel den herskende klas sens kontroll
over og direkte inngripen i selve forskningsprosessen.
Idag er vitenskapen i stor grad avhengig av oppdrag og
målsetninger som gis den av monopolkapitalen, og av
staten i samarb e id med monopolkapitalen. Forskningen
foregår som oppdragsforskning, som produktutvikling;
som forskning i bransjeinstitutter {en form for karteller) og som forskning finansiert av fonds med uttrykte
politiske og næringsøkonomiske målsetninger. I alle
vestlige land drives dessutBn "forskningspolitikk" i et ,
nett av samarbeidsrå d og konsultative organer under forskjellige departementer. Disse rådene er s.i:mm e nsatt av
professorer, universitetsadministratorer, embetsmenn
og• "næringslivets menn". Offentligheten forøvrig er
nesten ikke representert - særlig ikke arbeiderorganisasjon.ene. "Forskningspolitikken" unndrar seg de folkevalgtes innflytelse, for ikke å snakke om folk flest,
som sikkert ikk e aner at det treff e s viktige politiske
b e;iutninge~ p å dette felt e t.
De herskendes kortsiktige økonomiske interesser' avgjør
således prioriteringer og griper bestemmende inn i
yitenskapens innhold. Anvendt forskning - n e ~lig
forskning anv e ndt t i l manipulering, undertrykkelse og
destruksjon - får en avgjørende overvekt i forhold t i l
grunnleggende forskning. Vitenskapen blir ateoretisk
eller teoretisk forvirret; den benekter muli.gheten av
vesentlig innsikt i samfunnet og naturen og fØlgelig
også muligheten av sosial frigjøring og frigjøring fra
nød. Den forfaller t i l hersketeknikk.
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De vitenskapelige t o ppautoritetene er i n ær a l l ians e
med kapitalistk l assen , Det er p å vis t a t f am iliebak~runnen s tort sett er den samme for p r ofessorer og
toppmenn "næringsl i vet" . Borgerlig vite nskap er et
hjelpemidd el t i l makt på univers i t e tet for disse
pro f esso rene, men framfor alt er borger lig vitenskap
et hjel pem iddel t i l makt i s amfunnet- :fo r ___ mono p-o-J:-=-=--- - kapit al istkla ssen.
Seinkapitalismen blir st a dig mer pr eget a v alliansen
mellea "vitenskap o g teknikk " og u tils lørt peng e makt.
I USA, hvo r denn e u tviklinga er kommet lengst, er de t
staten ved hj elp av rustningsb e vilgningene som bringer
disse to alli erte sammen . De n alt overvegende d e len av
statens forskningsbevilgninger går i USA t i l no e n få
private kons ern er , som på sin side har stat e n som
viktigst e avtaker av sine produkter (mest fly, skip og
våpen sy st e me r) . 2/J av vitenskapsmennene og teknik e rn e
i landet er ansatt i rustningsindustrien, e ller i
industri som leverer t i l r ustnings i n dus t rien.
Konkurransen mellom de forskjell ige monopq_lt13tiske
konsernene og me llom d e forskjellig e kapitalistiske
land skjerpes stadig. "Hens y n et t i l konkurranse e vn e n"
og frykt en fo r "d en teknologiske kløfta" mellom USA og
Europa (og me llom EEC og Norge, f.ek s.) tilsier en
'
stadig økt utbytting av de profittmulighetene som ligge r
i vitenskapen, også i vårt land. Storkonsernene i Norge,
som n å e ffektivis erer sin e arbe idsm e tod er og øker utbyttinga av arbeiderne (strukturrasjonalis e ring, kapitalkonsentrasjon), e r ogs å d e viktigste avtakerne av vitenskapelig arbeidskraft. De k re v e r n å at forskningsbevilgningene skal bruk es der de gir størst øyeblikkelig profi~t. De insist erer på at Stat e n skal betal e
stadig mer av investeringene i forskning o g utviklingi
De intensiverer indus tr ispionasj e n. De pr e ss er på for
en effektivisering a v den post gymnasial e utdanning :
mer "bruke lig" arbeidskraft p å all e nivåe r t i l e n
billigere pris. Nor ge kan h e nge med i galoppen: Ne d med
nordmennene! vekk me d utkantdistrikt e ne og jordbruket!
Ned med viteriskap e n, fram for administrator-ingeniør er
så bortlærte at d e i kk e e ngang forstår det n år arbeiderne
kommei' med go d e fors la g !
I Ottosenkomit ee n o g i for sknings r åde ne har disse kravstore monopolk apitaliste n e f å tt e n representasjon som
samsvar e r me d h va de b et yr f o r Norges kapitalisti~ke
f ramtid.

om det å vær-e stud ent, at en e r i en und ertrykt stilling både
fagli g, økono misk og sos ialt . På denne måt en e r m ange blitt
løsr evet fra s in so siale bakgrunn , samtidi g som den framt idige , fast opptrukne borgerlige yrk e skarrieren ikke len ger
er like domine rend e og selvføl geli g . Dette i n nebæ r er at
studen'tene ikke lenger er så integre rt i det best<'l. ende samfunn
som før, at gruppe bevissthet en er blitt mer utvikl e t . Derfor
er ogs å mulighetene for aksjon og oppr ør mot systemet større.
Hvorfo r oppsto ikke denne bevissthe t en for
flere år s iden, samtidig med univ e rsit e tsekspl.gsjonen?
I en størr e sammenheng har tidspunktet å gjøre med
den økte i nnsikt i kapitalismens ves e n, som d e lvis er et res ult at av Vietnamkrigen og den amerikanske imp er ialismen s
h e rjinger . forøvrig er det av betydning at student e n e er .blitt
ramm e t av krav om rasjonalisering og effektivisering.
Kapitalen og statsbyråkratietkrever et sikkert utbytte av de
gigantiske investeringene i utdannelsessektoren.
Ved en rekke fakultet og høyskoler hører e n tidsbegr e nsing
av studiene , og en skolemessig undervisning allerede til dagens
orden. Ott osenkomiteens forslag innebæ rer at også de samfunnsvitenskapelige og h,istorisk-filosofiske studi ene skal underlegges
de samme krav.
Mer enn noe annet har debatten om denne innstillinga torpedert
myten om "den frie åndsarbeider", den er blitt en tung stein
makthaverne har sluppet på sine egne bein.
Men har den samme bevissthetgjøringa funnet
sted på det sosial-politiske plan?
Også på dette området har motsetningene mellom studenter
og staten/ monopolkapitalen blitt skjerpet. Statens utgifter til
velferdstiltak pr. student er falt, lånesatsene fra Statens Lånekasse er utilstrekkelige, samtidig som matvarepris e ne og husleiene for Studentsamskipnadens egne hybler stiger raskt.
Studentene må snaTt bruke halvparten av et gjennomsnitt-slån
bare i husleie. Resultetet er at stadig fler e studenter blir
avhengig av private banker og ekstraarbeide som studiefinansiereingskilde. En gjennomføring av -S andbergkomiteens forslag om overgang til forbruksbeskatning vil forverre både
studentenes og lønnstakernes kår.
Kan en si at studenter og arbeidere helt . entydig har felles interesser?
I en rekke konkrete saker som kampen mot momsen, prisstigninga og husleiespekulasjonen finnes d e t e t reelt interesse-
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Samtidig har Staten, · LO og ~AF gått sammen e-Dil .t
intensivere ut:forskniriga aV' hvordan: arbei.d:sf'{),:Ji:k -S;ka:l.
''holdes hede' urider denne utviki:iliga, . som er en . :r:~lge -av:de voldsomt skjerpede konkurransef'or:bC!Jfl.d·. ·epå ~e)!"d•s,.;:
markedet . SamarbeidsideoiogiEm er ·i · seg !IIJ)øl e.t gadt
våpen, ·m en de'n 'må :f:i:npusse-s og c'settes · u.t · -:i; ·:l.i::v::e~ av
"s8..1Ilf'iinnsplanre·ggere"; ''iiidlis"tr.i·s ()si:o.Jtrrger ,_øg - ~ø.1e..f'olk •
3
. nv:it ~nskaperi" . ei'
godt red'I!Jkap bådie ·",:D· k~~!ieDl
·onl" ma.rkeder
hye prodtii{ter i i og ' i bes.trehels~:rter:· På å
hindre "sosial '·'uro" :··.':Etter- ·l:)'o :Pgerskapet-St s~tell,!iØ:ige
meii.:irig _må vi )~r':feksjoiiere :_hersketeltnikke'lll -·i, -~·ti.da _som
ko·rtuner ~
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Av det som er sagt t i l nå, · gi~ -:_det ,:~~g,~-tt'uasse-;"''~
kampen på univers i te tet er både 'h~:r:d·; · -~:;fiiet ciJ?g
'
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B;-igt Kristensen intervjuer
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"STUDENTOPPRØR" BLE I V ÅR ET BEGREP SOM DAGLIG
PREGET' NYHETSMELDINGER OG AVISOVERSKRIFTER.
GJENNOM DE FRANSKE ARBEIDERE OG STUDENTERS
.OEPRØRd~ MAI .:S1K:K · DET r B:A.tvfJriDIG~ EN :RØV:OLUSJONÆR
DIMENSJON, DET BLE KNYTTET TIL ARBEIDERKLASSENS
KAMP FOR Å STYRTE DET KAPITALISTISKE SAMFUNNET.
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Det er viktig :for oss SUF-stude:J;_'e_.å ;~~l:.tl~l:h~~~t;:l!~ · at:
vi ikke fundamentalt kan endre mak.t:forholLdene på
Un:t.v-e'rs·itet,ei;;;. 1P.~e Yed ,å1 ,J:~yi5g~< ~.PB : e~ ~1<-~F~ c.st-q~~~t, :heve:>gel se-~ :.:•:st ..~.de.:nt:m~kt ,, '·y.f.:k _;~kk~ ,, !_<!; 9S;~~:;e-(a~l~;ri::e ;
De.t te · :fordi Ul!i.-Y:e:r;sJij;,e~e.t : ~:LiVl<!-~e.:~~ ":f~~,jo~e;:f};J~~~- på
::forskningens _ Qg,; g~.<te. rv.c::j..sn:j.pge:Q.~ .'o~<t~~ ~:s:~m::; ~:r.:;: .:: ~"',!;~
·'v±kt·ige :for : kapitaLit>.m.ens ; fO;~;fis.:<;t:!;,~-~ .._~es:~~e~ 1 ~t;;;.;~~spamt, s~, on.· ·na-t. J gj.elQe-~ 1 på fqrs,~je:f..-l;~g ~~t~.: ~=!. n~.l::ltes ilq~~~alL:i s.
t .. -~ -' t ·:rske~ ·~ land. ,;T ,·USA~- ... :br;Qke s rus
t :rn.n gs:fOI:t:;ski:tiJJ!g
.. Jt:Ust.;; - ·:: .,.J. ---."t~
"-.:_,'..( -""'·· _.,./.. ~~- ·. .. · "'o.!!"
; .l'~S~'-- ·JJ. ,.. :::.
· -n:t.ngs]i)'roduksJon -,t:J,l,,;.a, '.·~rwga: ,tW<!~~~~l!-:r~~J}~s~,~~ som
···a -lJ:t·i:d ~ t.rue-r; 'd~. ssg'Se,l'! ,. :t:epre;~P..,~n~~j-e~ :- ': ~:i;:1,.1.-:;~"!~11 'j_;;
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misk mulige maten som tilstrekke1ig pr~:t~~~~,1~ ,..,c~ ...
:forskningsresultater kan :framska:f:fes på :i denne -lit:vi.klede ' blånde-økono.m:i,~Jjl~ · De ! pr.i:Y;ate ; har i.U~ ....I:'å.crL til, de
· om:fattende ·~ inves:t-e. r:i:qg~net og staten ".:gq,.r .. ;Lid~.~ . td'~olLog:isk
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HVILKE ERFARINGER KAN NO·RJ:iKE ,STUDENTER TREKKE
UT AV DET~fEE :,D;G:AV DE AKSJQ.NER SOM"H[.TTIL HAR
BLITT GJENNQJviFØR T VE-D UNIVERSITET-ET HER I OSLO?
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I DETTE INTERV-JUET SKISSERER SIGURikALLERN NOE AV
BAKGRUNNEN FOR STUDENTENES INTERESSEKAMP, OG
TAR OPP TIL DRØFTING SAMMENHENGEN ;MELLOM
S TUDENTKAMPEN OG DEN ALLMENNE ·K'l.lASSEKAMPEN.
ALLERN HAR VÆRT TORMANN I SØSIA:JL1ST.ISK UNGDOMSFORBUND, SOM, L-DA G.: KANALISERER HOVEDSTRØMMEN
AV DEN RE:V.OLU.S,JON.ÆR_E. BEVEGELSEN . LNORGE, OG
STILLER I HØST SOM SOSIA.LIS,'l(.ENES: .FOR_MANNSKANDIDAT
VED VALGET I DET NORSKE STUDENTERSAMFUND:
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Student.er; og·" J!.l\adepiik~r .e . har:~ ;tr.· a::<;l)sjonelt vært
sett på , soro ·.e.n -. eti-t.e ; i . samLun·n -et -;.c. .:som en del av
over kl a s s e:n ;;·; :~HVor d. (l. ·n kan et . stu <l,~ n to p p r ø r
o p p s t å m o t d e n n e b a k g r unn· e n ,?. . . :..s ~

-~ -

Fordi dette" skiH~t ikke,.lenge,r er_, reelt. Selv om universitetet
virker som ~n rekrutteringst:Jtasjori for den herskende klassen,
så vil stadig flere studenter seinere bli vanlige lønnstakere,
lærere, konsulenter, teknikere, forskere og administratorer.
Universitetseksplosjonen, fabrikkproduksjonen av høgt kvalifi sert arbeidskraft, har også ført til en sterkere bevissthet om

-- ~·o· ·-~

-~.._..,.,

~_-.._

# •o•~

·~·- - --~ - ;&

•

~

..

•

..

•

-.

opp ·e:p ·.
~-

;; - · .

~':

c.... . . . .

.

.. ' ·

_.,;~

Danset~'~ lan~-, .. så' ~~ f~~s~i:~~~r;~~l.~~~e~>~~ : b,~~

et
spørsmål om :toppv1. tenskapsmenn, men om ass:ii.sten:fer ,
teknikere og kvali:fisert arbeidskraf't som kan set t e
resultatene ut i livet og holde i gang en produksjon
av kompliserte vareslag. Derfor llk-'i undervisn:inga på alL1e

!'
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niv.åer Under1egges kapitalmakta, og kapitalen kan ikke
~i11ate a~ studentene, f .eks., etablerer s in e gen makt
på UEiversi~etet.
-------.J'SSi;-udie&~ege1sen kan

bare se:Lre med arb eiderO.Vendt utgjør den en vikt ig d e l av
arbe"i.d.ell."bevege1sen. Studentbevegelsen må b idra til at
.t.ileateae blir mer jordnære, at de knv i; ter nærmer e
ra.r1d.Ble1ser :med arbeidsfolk og ikke l .1ger er vi~lige
~i1 passivt å 1a seg bruke mot arbeidsfolk. Arbeiderbewege1sens posisjoner på universitetet må utbygges.
~v.a wi1 Skj e dersom den studentbevegelsen som er i
ferd
-~~ å bygges opp, ikke blir sosialistisk, men liberal
~veg,e1sen.

ac

~araa1deaokratisk?

NEKROL OG

O VER

sosial i.sti.sk stud entlag.

For de-..t første kan det skje at studentene v irkelig får

~eaa~ en betydelig økt representasjon i råd og utvalg .
Mei de wi1 1kke vit e hva de skal bruke denne makta til.
Denlled .Corb1ir styret på universitetet like byråkrati sk,
ø~.rsteparten av studentene mister snart interess en og
a1-..t v i har fått er en større prosent studentpamper.
Drette er i og :Cor seg en verdifull erfaring av hva
1'or.ma1l~ti. er .

Verre er det hvis studentene på liberale forutset~:;r ("'akarleai.sk :Crihe t")

virkelig sikrer seg frie·
silmiti.e1"orho1d, studie1ønn og gode dager. I så fal1 er
det 1ett å forstå hva som har skjedd: Universitetets
:flunks.; ion so• :Corskningssted er overtatt av halvoffent~ ~orsknings~titutter og bransjeinstitutter, den
s~~e •yrkesopp1æringa" er veltet over på elever ved
~ sk~1es1ag (distriktshøyskoler!), slik at universite~et er blitt et luksusforetak for overklassebarn,
og ult;gi:ftene, den økte utbyttinga, er vel tet over på
.a.rhe:itderne.
Et e~empe1:

Hvis radikale viderekomne studenter
seminarer om interessante radikale emner
fo:r s .e g og vennene sine, og dette vel o g merke ~
skjer .so.m et 1edd i oppbygginga av arb ei derbevegel s~
på nn~versi~e tet, så overlater de med det grunnfagso,g me1..lom:Cagsstudent ene ti l seg sjøl og sine .konse rva~ive .liærere, og det til o g med uten å :forsøke· å rette
kritikk mot det som for egår på d e lav ere n ivåe r !
arr~erer

Melo<H: Frecl Åkerstrøm: Halleluja amen.

Vi )1ar v<1r egen praksis alle sammen
HaHeluja amen
her i vårt lag her er vi demokrater
vi diskuterer , vi prater og vi prater,
så studiesirklen går i fryd og gammen
f!:a.).le+uja am en.
U enighet er viktig <1 bevare
og det skal vi klare
~n)1etlig l~~i~ d ~ t ~r tiden~ tale,
men vi er ikke endimensjonale
Vi )1ar flere dimensjoner enn vi kan klare
og cl e må vi bevare .

Revolusjon står øverst på programmet
Halleluja amen
Men staten vår er ilcke som de andre,
det er en stat vi silclcert kan forandre.
Og dette må vi disl<utere sammen
Halleluja amen.
Vise laget av teatergruppa i
SUF- stud .
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Et annet markert trekk ved norske storbedrifter er at de
of te har inngått avtaler med hverandre om konkurransereq .. l tJringer. Hvis en således tar for seg oversikt nr. 4
o ve r re gistret for konkurransereguleringer og storbedrifte r
p r. 1. januar 1967, som er utgitt av Prisdirektoratet som
bilag t i l Pristidend e, så finner en at følgende setning
går igjen på nesten hver si de : "Det er gitt dispensasjon
fra forbudet mot konkurransereguleringer av priser og
avanser i forskriftene av 1. juli 1960."
Disse reguleringene storfo r etakene seg i mellom skjer
bl. a. ved at man fastsetter prisene felles på visse produkter , ved at man deler landet mellom seg, slik f. eks .
ølbryggeriene har gjort, eller ved at man fastsetter
kvoter på hvor . mye hver enkelt bedrift kan få lov til å
selge. Den siste formen for reguleringer finner vi bl. a.
mellom en del norske foretak og noen utenlandske. Etterkrigst i den har således definitivt bevist at kapitalismen
i Norge ikke har noe med frikonkurransesamfunnet å gjøre,
men tvert i mot, det er monopolkapitalismen som dominerer .
Av det statistiske materialet foran går det frem at det
i etterkrigstiden har f unnet sted store forandringer hva
angår stru.ktur og eierforhold innen norsk næringsliv.
Samtidig med konsentrasjonen av kapital innen næringslivet har vi fått en'maktpyramide med noen få menn på
toppe~, som går igjen fra styre til styre, fra selskap
til selskap , - og som etterhvert har fått en umåtelig
makt i det norske eamfunn gjennom sin økonomiske posisjon.
Vi skal i senere ~rtikler ta opp de ~pørsmålene som er
berørt her, til nærmere analyse. Vi vil ta for oss bakgrunnen for den utviklingen som har funnet sted, drivkraften bak utviklingen og den rolle staten har spilt
gjennom departementer 'og folkevalgte organer. I tillegg
vil også andre veøentlige trekk ved etterkrigstidens
· økonomiske utvikling enn de som er nevnt her, bli belyst.

Vi må stil le "maktspørsmå let" på institutt ene , vi må
sØrge for at studentbevegelsen alltid har brodd mot
den borgerlige makta p å univer sitetet, og mo t allians en
mellom profes sorer og kapitalister !
Dette betyr ikke at vi ikke kan g å sammen med de
liberale i den defensive kampen mot de verste utvekst ene
p& vår samfunns o r dn ing , Både SVL og vi men er Ottese nkomiteen er uakseptabel, o g jeg skul le tro mange
liberalere vil v ære mo tstandere av d en overdimensjonerte
kap~talkonsentrasjonen vi allerede har . Det gje l der j o
f.eks. var ehandelen .
Det betyr he lle r ikke at vi skal ruse rett på, slå inn
alle kont ordører og okkup ere o g kr eve. Vi må gå ut fra
de viktigst e behov studentene flest føler idag, og ta
opp deres egne krav. Men etterhvert v il den bevege lsen
som slik kommer igang, forhå pentligvis utvikle seg t i l
å stille de fundamentale makt spørsmål p å universitetet,
og den vil ogs å vite å alli er e seg med arbeiderb e v ege lsen for å få d e m løst. Vi må arbeide for a t d ette er
utviklinga interesseorgani sas jonen tar. Det er for ~
håpentligvis også utviklinga qe l iberale tar, og utviklinga til størst e parten av st ud e ntene, som ikke tar
sikte p å noen priviligert stilling for seg sjøl ved å
smiske for vitenskapens, politikkens og n æringsl ivet s irrasjonelle autoriteter. Disse vil h e ll er ikke ha noen
spesielt strålende maktposisjone r i samfunnet i vente,
det er ganske sikkert. De må til slutt k~nne fore n e s eg
med arbeiderne, med de lavere lærekreftene og med de
professorene som virkelig ønsker at vitenskapen skal
gjøre framskritt og kunn e settes inn mot nød og usosial
urett.
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o-b-d-e~s-R-e-vo-l~trti-o-H-H-r-~- -

W enn die Unterdruckung zuni mmt
W erden viele entmutigt
Aber sein Mut wa.chst.
Er organisiert sein Kampf
Um den Lohngroschen, um · da:s Teewasser
Und um die Macht im Staat.
Er fragt das Eigentum:
Woher kommst du?

privat i Oslo (a nmeldt i Arbeiderbla d et ju li 1958 ) viser
at f . eks . papirfabrikken Hunfos s Fabrik ke r st år bokført
med vel 15 millioner kroner , bare ve l halvparten av hva
en moderne pap ir maskin koster i dag ! Greaaker Cel l ulosefabrikk har bokført eiendom og anlegg med 24,4 millioner
k roner, og en da har denne bedr i f t en bare i de si ste 4
lr~n~ fram til 1958 foretatt investeringer og nyutvidelser for 35 millioner kroner i tillegg til de eldre verdiene." Holms hefte kom ut i 1958, men det er ingen ting
som tyder på at de forhold som de t her er pekt på, har
forandret seg noe vesentlig. Den kilden som kan gi oss
det beste tilnærmet riktige bilde av de verdiene et selskap sitter inne med og disponerer, er brannforsikringsVerdien tatt sammen med fondene. Brannforsikringsverdi
pluss fonds løper opp i en verdi som ofte er det 10-12dobbelte av aksjekapi~alen, og av og til langt mer enn
dette også.
Som nevnt tiqligere har spesielt økningen i den amerikanske kapitalinnflytelsen i Norge vært merkbar, noe som
også går frem av Stonehills doktoravhandling:
Tabell 7.

Er fragt die Ansichten:

Norske aksjer på utenlandske hender, fordelt
på eierland. Pålydende verdi i millioner kr.
Et utdrag av sen~raie eierland av norske aksjer.

W em nutzt ihr ?

Wo irrtmer geschwiegen wird
Dort wird er sprechen
Und wo UnterdrUckung herrscht und von
Schicksal die R ede ist
Wird er die Namen nennen .

Wo er sich zu Tisch setzt
Setzt sich die Unzufriedenheit zu Tisch
Das Essen wird schl e cht
Und als eng wird erkannt die Kammer.

Wohin sie ihn jagen,
Geht der Aufruhr,

dorthin

und wo er verjagt ist

Bleibt die Unruh e doch.
Sang fra skuespillet "Di e M a ssnahme"
av Ber t .Brec ht.

Land:
Canada
F'rankrike
Sverige
U.K. og N.Irland
USA

1/1-1947

31/12-1951·

31L12-1962

20,2
64,7
34,7
52,5
4818

26,0
72,4
33,4
_39' 4
50,4

62,0
131 '6
5~,2

98,6
185,5

Den utenlandske kapitalen i Norge er konsentrert omkring
storforetak. Nuværende eller tidligere utenlandske investeringer er således ansvarlig for et stort antall av de
største selskapene i de følgende industrisektorene (fra
Stonehill, basert på syss~lsettingstallene fra 1g62):
1. Gruvedrift- 7 av de 8 største selskapene.
2. Kjemisk og oljeforedling - 5 av de 6 største selskapene.
3. Viktig e metaller - 7 av de 15 største selskapene.
4. Elektrote k ni sk - .7 av de 9 største selskapene.
5. Treforedling - det største se lsk ap et .
6. Handel - 5 av de 6 største selskapene.
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har kjøpt opp a k s jer i norske foretak . De tte skulle
bl. a. gå f rem av ned en fors tående statist~kk:

i

'

" l'!

Tabell 5 .
Norske a ksjer på ute nlandske hender . På lydende
verd i i milli oner k r. pr . 31/ 12 .
(Kilde: Le if Joha n se n: Utenlandsk kapital i
Norge . Ny Dag )
195 3
30 4

1955
310

1958
393

1960
516

Utviklingen etter 1960 har ytterligere bekreftet økningen
i den utenlandske kapitalinnflytelsen. Dette kommer bl . a.
frem i amerikaneren Arthur Stonehills doktoravhandling
"F~neign ownetship in Norwegian enterprises". Han doku menterer at mens den utenlandskt eiede aksjekapitalen i
19~~utgjorde 9,6% av den totale aksjekapital i norske
~e~r l fter , så utgjorde den utenlandske delen ti år senere,
pr·: '31/ 12 - 1962 , 14,5% .

.

'·

- i~~~ebi~l tar også f or seg ma rkedsverdien av aksjene, og
~~i 'viser s ~g da at innflytelsen fra utlendet er mye
stø~re - enn

det aksjenes pålydende verdi viser:
Tabell 6.

Norske aksjer på uteniandske hender. Markedsverdi i millioner kr.
1/1-1947
317,8

31 / 12-1951
434,2

31/12-1g56
669

31_/12-1962
1.458,2

Heller ikke markedsverdien på aksjene gir noe fullgodt
bilde ·over den reelle kapitalinnflytelsen fra utlandet.
Dette er et forhold som ikke bare gjelder de utenlanskt
ei~de aksjene, men stort sett innen alle aksjeselskaper.
Et selskap som · f. eks. figurerer med en aksjekapital på
ca . 1D miil. kr .1 . kan godt være anslått til å ha en formue 70 mill. kr. av ligningsvss~net. Dette representerer
.da bare så noenlunde de bokførte verdier. Men på grunn ·
av de store avskrivninger i etterkrigstiden, gir hell~r
ikke de bokførte verdiene i bedriftenes regnskaper på
langt nær et riktig bilde av hvor store verdier det
dreier seg om i de enkelte bedrifter. Harald Holm gir
eksempler på dette i heftet "Arbeids~ønn, levestandard
og klass~forskjell i Norge": "En oversikt som er gitt ut

!
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ROMANTIKK OG META FYS IK K
om den ny-anarkistiske
profet Herbert ma r cusa.
A\1 ROALD AUNE .
Hegels Geschichtsauf'f'assung :;;etzt
e inen abstrakten oder abso1ut~n Geist
voraus , der sich so entwicke1t, dass
die Menschheit nur eine Masse ist ,
die ihn unbewust er oder bewusster

tragt.
Marx : Die" Hei1ige Fami1ie.
Borg e rskap et som ko.\'ll til makten gjennom å knuse det
feudale statsapparat, og som behersker samfunnslivet
gjennom kapitalistisk produksjon, liar avlet en innbitt motstander : Herbert Marcuse. For et prod:ukt av borgerskapet
er han, et av dette samfunns filosofer . Hans skrifter er
dessuten fyllt av moralsk vrede og oppfor~ring til menneskene
om å forandre samfunnet, han er en opprører og har som sådan krav på vår interesse. Faller hans stråtegi sammen med
vår, vil hans ~n:alyse b:tinge oss innsikt i den kamp vi skal
føre for å knuse den borge rli ge samfunnsform?
Marcuses utg-angspunkt er behovet fo :.:: -forand:iing -.::. ikke ut
fra en avvisning av borgerskapet som en klasse - inen en
avvisning av pro<i~sjon~prosessen. Produksjonsprosessen
har blitt helhet, og har :fortrengt den formelle eiendomsrett
som grunnlag for motsetninger mellom klasser. De· s om er
innenfor kan ikke ha et subjektivt behov for forandring; de
integrerte tar d-el i og nyt~iggjør seg den kapitalistiske pro-:
duksjon . Lønnsarb.eiqernes intere-sser er å k onsolidere
kapital e ns makt, utvi'd'e dens område, nasjonalt og . gi obalt.
Dette er utgangspunktet for Marcuses krav på forandring,de sorp produserer og reproduserer innenfor et system ·som
preges av total forvaltning verken kan
vil ha behov for
forandring. Marx' subjekt (menneskene) - objekt (naturen)dialektikk er blitt til utenfor - innenfor dia l ektikk. Bruddet
med marxismen skal få bredere plass senere.

eller

Marcuse vier dette forhold stor plass i sin bok One-di:rt:lens ional Man, og da ut fra vissheten om at dette system
gjennom organl.seringen av arbeidet synes å kunne unngå
Økonomiske kriser, motsetningenes harmonisering er arbeiderklassens realitet.
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Tabell 2.
Relativ fordeling av total yrke•befolktdng
(total ayaae!IJetting) etter folketellinger
og ay ..el•eliingoolati.otlkk. .

Nøkkelbegrepet i denne utvikling ~r - teknologisk rasjonalitet.
· En sammenfatning av .M arcuses · 5 teser ·:

Fo1kete11tnpr

Måten Marcuse beskri~~r denne utvikling er typisk: Terminologiske paradoks.er, språkkonstruksjoner og dialektiske
modeller. Total rasjonalitet. som j. grunnen er irrasjonell,
ytelsesevne som er ødeleggelse, frihet og frigjøring av
behov som egentlig er underkastelse.
Selve begrepene er reaksjonære for Marcuse. De må bli
orientert fra virkelighet til mulighet. Dette kaller Marcuse
transcenlfens (ov~·rskridelse).
Engels hevdet at sosialismen utviklet seg fra utopi til vitenskap, Marcuse gg_r fra 'vitenskap til utopi: Me~ her ser vi
hvordan Marcuse rammes av Marx' beskrivelse av Hegels
historieoppfatning fra Die heilige Familie. Marcuses begreper og analyse grunner seg på en fetisjering av utopisk
negativitet, Menneskenes potensial og de samfunnsmessige
restriksjoner.
Her må vi gå nærmere inn på grunnlaget for den totale
kontroll gjennom "teknologisk rasjonalitet". Basis er den
rasjonelle forvaltningsparksis, produksjonsteknologi og ytelser av tjenester som er kalkulert av eksperter. Maktutøvelse
faller også på eksperter, ingeniører, mennesker med teknologisk innsikt, som styrer gjennom hierarkiske organisasjoner.
Denne metodiske ytelsespraksis har bredt seg ut over det
samfunnsmessige liv. Økonomisk utbytting blir avløst av
a bstrakt, totalitær kontroll. ' B'yråkrati og teknok rati har fratatt særinteressene ( e i er fo~holdene) deres funksjon og selv
blitt t il herskerinter e ss e r. Den hersk ende teknologiske for valtni ng kan ikke identifiseres med bestemte sos iale klasser .
e ller gr upper.

BY...IMt.
Unpatatlstl kk

l; Samfunnsutviklingens bestemmehde :t~hdenser' bHr ikke
avledet av økonomiske, men av teknologiske sammen-henger .
z·. Den nye overklassen består av spesialister, ingeniører
~g andre med innsikt i den teknologiske 'pros'ess.
· 3 . · Den manuelle innsats biir fortrengt av maskinene, automa:Usering.
4. Konsolideringen av denneprosess skjer gjennom økte
midler til forskning og produksjon av teknisk viten.
5. Dette skjer samtidig med at statens makt økes til å omfatte 't otal kontroll, enhver forandring integreres av det
bestående.

1960 ' 1960 - "'196~

1930

1950

næringer
Sekundærnæringer
Tertiærnæringer

36

26

19

18

14

27

37.

37

37

38

37

37

44

45

48

I nlt, pst.

100

100

100

100

100

Primær-

Antall i
l 000

l 163 l 388 l 406' l 354 l 394

Tabell 3.
Ncttoflytti"[l pr. år pr. 1 000 av folkemengden . J?kskltUJiv utlandet.
1951-M

l

l

O•Infjordfylltcne .
Hedmark-Oppland
Busl<erud- Tclemark
Sørlandet ..... .... . .
ve~tlandet .... .
Trøndelag ...
Nord-Norge
·······

19G5 ·- 59

-5,0

o

-O,G

··

-1,2
-2,8
-4,2

1961 - 64

5,3
-4,6
2,1
0,1
-2,3
-2,8
-4,6

6,2
-5,7
·1,0
-0,2 .
-1,7
- 3,2
-5,2

5,5

1963

1964

196~1)

4,9
-5,6
3,7
-1,3
-2,2
-3,2
-1,4

3,5

4,6
-3,3
2,3
2,5
-1,8
-0,7
-7,5

-3,4
3,8
-0,9
...., 1,7
-0,9
-3,7

Folkctclllngs :\ret 1960 er holdt utenfor beregningen av årsgjennomsnittet, fordi en visa feilmargin ved
flyttetallene l &rene etter 1950, kommer fram som et akkumulert og Ikke reallatlsk Ullegg 1 1980.

Tabell 4.

-- ~

.......
Folkcokning i landsdel er 19 10- 1965.
Folke-

Folkeøkning 1 prosent

1910-30

Østlandet
Sørlandet
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge
Riket

1930-50.

1950 - 60

mcn~dc

1960- 65

11000
1. l. 1965

I pøt. . av rl_k ct
1910

1965

22
-;- ·2
16
16
19

8

20

10
7
8

3,6
3,1
3,1
2,1
2,8

l SU
192
920
3:16
449

4(3,8

11

17

9,7
11.9

48,8
5,2
24,8
9,1
12,1

18

17

lO

3,:l

3 708

100,0

100.0

17
11

lO

G,6
25,0

Sammen med fraflyttinga fra landsbygda har vi fått nedleggelsen av en mengde mindre enheter innen jordbruket,
og det har i tettstedene foregått sammenslutni nger som
har ført til større enheter innen industrien.
I denne perioden har utenl a nd sk, og da spesielt amerikansk, mono~olkapital økt sin innflytelse over utviklingen
i Norge. Dette har skjedd ved kapitali mport gjennom
kommunal og statlig opplåning til utbyggingsoppgaver, _og
ved at utenlandske kapitaleiere , oftest storko ns erne r,

. l~
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NOEN TREK ~ VED U TVIK~ IN GA
I NORGE l ETTERKR IGSTIDA.
AV

E IN~R

KNUDSEN

Den norske økonom i er i meget høy grad ~nteg+ert i de ~
vest-europeis ke o g amerikanske kapitalisme . Dette har
medført at v i finner visse felles trek k ved utvik l ingen
i Norge og i de andre p riv atk apit a l ist iske l and , samtidig som vi finner en rekke nasjonale sæ+egenheter som
har hatt stor inn flytel se på retningen av ut vi klings~ .
Det som er felles for utviklingen, dekkes på de fleste.
felter av det vi kaller st ru k turrasjo~alisering , n o e s o m
i de fleste tilfellene betyr økt konsentrasjon a v prod uksjonen i ·større enheter med økt innflytelse og ~ o mi
nans for storkapit al en samtidig som vi finner en flukt
av arbeidskraft fra primærnæringen e (jo rdbruk, skogbruk
og fiske) over til tertiærnæringene (servic e yrke n e) og
delvis til sek undærnæringene (i ndustri, gruvedrift m.v.).
De n ne utvikl i ngen har funnet sted i Norge i hele et t er krigs t id e n , noe som fikk kon~rete utslag på et ti d lig
tidspunkt. Således kunne bladet "Ko o pe+atøre n " fra maijuli "1954 skrive at bare fire prosent av industrib e d rift e ne eide h ele 60% av den totale ~a p italen i n o rsk
i nd u s tri. Den samme kapitalkonsentrasjonen fi nn er vi
og så ihne n bankvesenet, der bare tre av de største
ba n k e ne i la n det -·Christiania Bank og Kre d itkass e ,
Cr ed itbanke n og Berg e ns Privatbank - k on tr o ller e r o ver
ha l vparte n av f o rretningsbankenes samlede forvaltningskapital.
De s t r u kt~re nd ringer som h ar foregått innen n o rsk økono mi ~i l bli ytterligere belyst gjsnnom d et statist i ske
mat erialet s om er gjengitt nedenfor:
Tabell 1.
Endring pr. dr. i yrkes be folkning etter houednæringsgmp per. Folketellinger. Syssclsettingsstati., tikk 1960 o~ 19G5.
YrkesutTertiærSekundærPrimærøv~ re
næringer
nærlnjcr
næringer
1 alt')

1n30-1916
1946-1950
1950-1960
1960- 1965

. . ...
. ... ..
.... ... . . . . .

······

',

():)0

" · 11 700
R GOO
-- B r;no

8 600
15 :JOO
700
5 400

4 400
2 800
9 900
11 200

12 800
1900
1800
a1qP,

Hos M arc use m å derfor opprØret og kritikken komme ut enfra,
fra d e som e nnå ikk e identifiserer seg m ed den bevissth et
som mak tutøvelsen hviler p å . Det som er utenfor produksjonspros essen. Det ytr e må møte det i ndr e som no e helt ann et,
mots etningene må ikke bli integrert i "kapitalismens ånd"
som er total kontroll. Frigjøring av m enneskenes behov, som
er grunnlaget for revolusjonær forandrin g, er d et våpen som
skal r ~tte s mot det beståend e.
Her ser vi hvordan Marcuse med nødvendi ghe t m å avvis e
arbeiderkl as sen som det revolus jonær e subjekt. Eien d om sforholdet til produksjonsmidlene er avl øst a v teknologiens
totale kontroll. D et som Marx skrev i Die deutsche Ideologie
om sin samtids filosofer holder ov e rfor Marcus e:
"Nic.h t nur in ihren Antworten, schon in den Fragen selbs t
lag eine Mystifikasjon" .
Det som for Marcuse dypest sett er konflikten i et i ndustr isamfunn er altså motsetningen m~llom t ingliggjort rasjonalitet og menneskelige behov . Det han imidlertid ikke kan gi
svar på , er hvordan de individ som er undertrykt av total
forvaltning - no e de bidrar med gjennom sitt eget arbeid skal kunne befri seg fra seg selv såvel som sine herrer .
!sted et snakker han om en ny dimensjon for den menneskelige
eksistens , hinsides "materiell basis, bygd. på den biologiske
funksjon".
Det som etter hvert blir tydelig for oss er at Marcuse
gjennom skillet deltakere/ikke-deltakere i produksjonsprosessen, ser sitt håp i hva han kaller outcast , th e non-integr?-ted, og de u~dertrykte i den tredje verden.
·
Enhver·. organisering av motstand s ynes· å kunne bli integrert
i det bestående, oppdemningen mot s o si~~ forandr~ng er total.
Marcuses. strateg i blir da anarkistisk. '{i avslutter d ette avsnittet med nok et sitat fra Die heilige Familie, · SOll} viser
hvor nær :Marcuse står unghegelianerne .
"Diese Forderung, das Bewusstsein zu ver~ndern, l~uft auf
qirF o ~deru:ng h~I7aus, das Bestehend e anders zu interpre- ·
tieren, d". h., es v:ermittels eir:~r ander en . Interpretation anerzukennen".
·
Marcuses analy s e av industrisamfunnet er ikke kjennetegnet
gjennom bruk av økonomiske begrep, analysen blir en
p olitisk-filosofis.k kritikk av samfunnet. Fornuft , spontanitet,
frihet, frigj.øring ~.'v behov er kritikkens fundamentale begrep.
Riktignok nevner· Ma,.rcuse marxistiske uttrykk som produktiv:..
krefter og produksjonsforhold, men da aldri som begrep i en
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materiell analyse, de er- tatt ut av sin opprinnelige sammenheng innenfor politisk økonomi og inngår for <'i beskrive
· spenningstilstander utenf-or/innenfor produksjonsprosessen .
Marxismen er ingen aksiomatisk vitenskap, den utelukker
- - - - - -v=-=-'i-d-eTe- spek-ula,s.Jon,e r_ Qg_Rr ediks joner. Grunnbe grep i rna rxismen, som arbeidskraft.e~s verdi. motsetntrrg-en-m·el-1-em~---
l ønnsarbeid og kapital og statens klassegrunnlag. er ikke
teoretiske hjørnesteiner i et system forbeholdt d e innvidde,
men uttrykk for konkret analyse av den konkrete virkelighet.
Vi trenger ikke gå nærmere inh p<'l. dette her, men skal gjengi
noen punkter i marxistisk analys·e som har vist sin gyldighet
gjennom politisk praksis.
BRUDDET MED MARXISMEN.
Nicht das Bewusstsein bestimmt das
Leben, sondern das Leben bestimmt
das Bewusstsein.
Kritik der Politischen Økonomi.
I. All produksjon er tilegnelse av naturen fra individets side
innenfor og formidlet av en bestemt samfunnsform. Eiendom
(tilegnelse) er betingelse for produksjon, og en tilegnelse som
ikke gir seg uttrykk i eiendomsforhold, er contradictio in
subjecto.
Il. En bestemt produksjonsmåte avgjør ikke samfunnets organisering i iklasser ,og grupper, men en bestemt produksjonsmåte er mulig på grunn <).V forholdene mellom menneskene
(kl ass eforholdene).
Ill. Når det er snakk om produksjon, er det alltid snakk om
produksjon på et bestemt samfunnsmessig utviklin gs trinn.
IV. For å sikre denne produksjonen iverksett e r borgerskapet
bestemte rett sfo rhold, regjeringsform etc., som tilsvarer
utviklingen av produksjonsforholdene.
Eiendommen i sin nåværende form er grunnlagt på mots etningen
mellom kapital og lønnsarbeid. La oss se på de to sidene i
denne motsetningen , f or å se om Marx' analys e ennå har
gyldighet. Marcuses t e ori e r om arbeide rklas sens integra sjon
står og faller m e d hovedmotsetningens karakter i dag.
V. Marx' verditeori .
. Marx sier i L ønns arbeid og Kapital: Kapi t ale n kan bar e øke s
ved å bytt e s med a rb e i dskraft, ved å kalle l ønnsa r b e id til live .
Lønn sa rbei d e r en s arbeidskra ft kan bare bytt es med k apital v e d
å øke kap i talen, ved å styr k e d ens rna kt hvis s lave d e n er .

-

Dette betyr at i et kapitalistisk samfunn vil arbeidskraften få
dobbelt ve rdi: En verdi for arbeideren og en verdi for kapita1isten. Arbeideren får utbetalt lønn som er lik arbeidskraftens
b.:y:.tt.e.Y_e,rdi (For lønnen bytter han til seg en sum varer.). For
kapitalisten har arbeidskraffen større-ve·rdi-;-~eiclsk-raftens
bruksverdi, som er lik bytteverdien+ merproclukt. Deler av
d e tte merproduktet akkumuleres , deler gir k a pitalisten direkte
profitt.
Nå e r ikke kapital en ting - produksjonsprosessen som andre_
faktorer - men et bestemt produksjonsforhold med tilsvarende
samfunnsforhold. Og bare privat e i endo m kan skape kapital
som grunnlag for makt og kontroll - kapitalen blir utbyttingainstrument.
Marcuses manglende interesse for politisk økonomi får til
fø lge at han aksepterer Galbraiths tese om at "the Technostructure" har avskaffet privateiendommen som grunnlag for
utsuging av arbeid, motsetningene harmoniseres i produksjonen
selv. (Se The New Industrial State .) Det er naturligvis fristende
å avfeie Marcuse ved å henvise til Frankrike, men for dem
som ennå lytter til profetens ord og spiller søt musikk mens
kontrarevolusjonen kjemper forgjeves mot historiens utvikling,
har vi gått så grundig til verks for <'i mobilisere alle revolusjonære i dagens kamp p å e t klassegrunnlag.
Seksuell sublimering og desublimering, vel, nye behov trenger
:hye begrep. Vi forveksler ikke bevissthet med k.iassetilhø.r1igheL Marx står fast, borgerskapet vakler. Marcuse faller
mellom to stoler: Sin egen bevissthet. Marcuse bidrar derved tii å vise oss riktighet av Marx' ord: "Alle Wissenschaft
w:i re tiberfltissi g, wenn die Erscheim.ingsform und das Wesen
unmittelbar zusammenfi e l en. 11
'Vår oppgave er å avsløre kapitalistisk formidling. Bos
Galbraith fa ll er arbeiderklassens konkrete ytring er
sammen med deres samfunnsmessig e stilling. Han, som en
ærlig borger, forveksler klassebevissthet og klassetilhørighet. Mar c us e deler denne mis-forst åel sen . Det g j ør ikk e vi.
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materiell analyse, de er tatt ut av sin opprinnelige sammenheng innenfor politisk Økonomi og inng<1r for <1 beskrive
· spenningstilstander utenf-Or/innenfor produksjonsprosessen.
Marxismen er ingen aksiomatisk vitenskap, den utelukker
videre spekulasjon.e r og prediksjoner . Grunnbegrep i marxismen, som arbeidskraft_t~IlS verdi, motsetningen mellom
lønnsarbeid og kapital og statens klassegrunnlag. er ikke
teoretiske h j ørnesteiner i et system forbeholdt d e innvidde,
men uttrykk for konkret analyse av den konkrete virkelighet .
Vi trenger ikke gå nærmere inn på dette her, men skal gjengi
noen punkter i marxistisk analys·e som har vist si:(l gyldighet
gjennom politisk praksis.
BRUDDET MED MARXISMEN.
Nicht das Bewusstsein bestimmt das
Leben, sondern das Leben bestimmt
das Bewusstsein .
Kri tik der Politis c hen Økonomi.
I. All produksjon er tilegnelse av naturen fra individets side
innenfor og formidlet av en bestemt samfunnsform. Eiendom
(tilegnelse) er betingelse for produksjon, og en tilegnelse som
ikke gir seg uttrykk i eiendomsforhold, er contradictio in
subjecto.

IT. En bestemt produksjonsmåte avgjør ikke samfunnets organisering i klasser ,og grupper, men en bestemt produksjonsmåte er niulig på grunn ~v forholdene mellom menneskene
(kl ass efor holdene).
TIL Når det er snakk om produksjon, er det alltid snakk om
produksjon på et bestemt samfunnsmessig utviklingstrinn .
IV. For å sikre denne produksjonen iverksetter borgerskapet
bestemte rettsforhold, regjeringsform etc. , som tilsvarer
utviklingen av produksjonsforholdene.
Eiendomme n i sin n å værende form er grunnlagt på motsetningen
mellom kapital og lønnsarbei d. La oss se på d e to sidene i
denne motsetningen, for å se om Marx' analyse ennå har
gyldighet. Marcuses t e orier om arbeiderklassens integrasjon
står og faller m e d hovedmotsetningens· karakter i dag .
V. Marx' v e rd ite ori .
. Marx sier i L ønnsar beid og Kapital: K a pita l en kan b a r e økes
v ed å bytt e s med arb e i dskraft, ved å kalle lønnsa r b e id til live .
Lønn s a rbeide r e ns a rbeidskr a ft kan bar e bytt e s med kapital v e d
å øke kapital en, v e d å styrke dens m a kt hvis s lave d en er.

Dette betyr at i et kapitalistisk samfunn v il arbeidskraften få
dobbelt verdi: En verdi for arbeideren og en verdi for kapita1i sten. Ar beideren får utbetalt lønn som er lik arbeidskraften$
bytteverdi (For lønnen bytter han til seg en sum varer . ). For
kapitalisten har arbeidskraften større v erdi , arbeidskraftens
bruksverdi, som e r lik bytteverdien+ merproclukt. Deler av
d e tt e m e rproclukt e t a kkumuleres , del e r gir kapitalisten direkte
profitt.
N å er ikke kapital en ting - produksjonsprosessen som andre_
faktorer - men et bestemt produksjonsforhold med tilsvarende
samfunnsforhold . Og bare privateiendom kan skape kapital
som grunnlag for makt og kontroll - kapitalen blir utbyttingsinstrument.
Marcuses manglende interesse for politisk økonomi får til
følge at han aksepterer Galbraiths tese om at "the Technostructure" har avskaffet privateiendommen som grunnlag for
utsuging av arbeid, motsetningene harmoniseres i produksjonen
selv. (Se The New Industrial State.) Det er naturligvis fristende
å avfeie Marcuse ved å henvise til Frankrike, men for dem
sein ennå lytter til profetens ord og spiller søt musikk mens
kontrarevolusjonen kjemper forgjeves mot historiens ·utvikling,
har vi gått så grundig til verks for å mobilisere alle revolusjonære i dagens kamp på et klassegrunnlag.
Seksuetl subiimering og desublimering, vel, nye behov trenger
nye begrep. Vi forveksler ikke bevissthet med klassetilhø.rlighel:. Marx står fast, borgerskapet vakler. Marcuse faller
mellom to stoler: Sin egen bevissthet. Marcuse bidrar derved tii å vise oss riktighet av Marx' ord: "Alle Wissenschaft
wi1re UberflUssig, wenn die Erscheim.ingsform und das Wesen .
unmittelbar zusarn,menfielen. 11
->
'Vår oppgave er å avsløre kapitalistisk formidling. Hos
Galbraith faller arbeiderklassens konkrete ytringer
sammen med deres samfunnsmessige stilling. Han, som en
ærlig borger, forveksler klassebevissthet og klassetilhørighet. Marcuse deler denne misforståelsen . Det gjør ikke vi.
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NOEN TREK ~ VED UT VI K~INGA
I NORG E l ETTERKRIG STIDA.
AV EINAR KNUDSEN
Den norske økonom i er i mege t høy grad ~rtegrert i qen
vest-europeiske og amerikanske kapitalisme . Dette har
medført at vi finner visse fell es trekk ved utviklingen
i Norge og i de andre priv~tkapitalistis~e land, samtidig som vi finner en rekke nasjonale særegenheter som
har hatt stor innflytelse på retningen av utviklinga~ .
Det s om er felles for utviklingen, dekkes på de fleste.
felter av det vi kaller struk turrasjonalisering, noe som
i de fleste tilfellene betyr økt konsentrasjon av produksjonen i ·større enheter med økt innflytelse og qom~
nans for storkapit alen samtidig som vi finner en flukt
av arbeidskraft fra primærnæringene (jordbruk, skogbruk
og fiske) over til tertiærnæringene (serviceyrkene) og
delvis til sekundærnæringene (industri, gruvedrift m.v.) .
Denne utviklingen har funnet s ted i Norge i ~ale etterkrigstiden , noe som f ikk kon~rete utslag på et tidlig
tidspunkt. Således kunne bladet "Kooperatøren" fra maijuli .1954 skrive at bare fire prosent av industribedriftene eide hele 60% av den totale kapitalen i norsk
industri. De~ samme kapitalkonsentrasjonen finner v~
også ihnen bankvesenet , der bare tre av qe største
bankene i landet -'Christiania Bank og Kreditkasse,
Creditbanken og aergens Privatbank - kontrollerer over
halvparten av forretningsbankenes samlede forvaltningskapital.
De strukturendringer som har foregått innen norsk økonomi ~il bli ytterligere belyst gj~nnom det statistiske
materialet som er gjengitt nedenfor:
Tabell 1.
Endring pr. år. i yrkesbefolkning ctir.r hovednæringsgrupper. Folketellinger. Syssclsetting3-

1n3o-1916
1946-1n5o
1950- 1960
1960- 1965

··· ···
··· ·· ··........
··· ·· ··
. .. . .

',

stati,,tikk 1960

O!J. 1965.

Primær·

Sekundær-

næringer

næringer

Tertiærnæringer

Yrkesutøv~ re
i alt')

8600
15 300
700
5 400

4 400
2 800
9 900
11200

12 800
4 900
1800
81QP,

();)0

-'· 11 700
~ :,oo

-.- s ;,no

.
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Hos Marcuse m il derfor oppr ø ret og kritikken komme utenfra ,
fra de som ennil ikke identifiserer seg med den bevissth et
som m aktutøvelse n hviler p il . Det som er utenfor p ro duksjon spros ess en. Det ytr e må møt e det indre som noe helt annet,
m ots etni-n·g·e-B-e-må-i-kke-:-9.1-i-i-nt-e~r,.e-r,.t-i--!-Lka-pi-ta.l..i-sm.-en-s-ånEl-11--
som er total kontroll. Frigj ø ring av m ennes kene s behov, som
er grunnlaget for revolusjonær forandrin g, er det våpen som
skal r~ttes mot det beståend e.
Her ser vi hvordan Marcuse med nødvendighet m å avvis e
arbeiderklassen som det revolusjonære subjekt. Eiendoms forholdet til produksjonsmidlene er avløs t av teknologien s
total e kontroll. Det som Marx skrev i Die deutsche Ideologi s
om sin samtids filosofer hold er overfor Marcus e:
"Nic!J.t nur in ihren Antworten , schon in den Fragen selbs t
lag eine Mystifikasjon" .
Det som for Marcuse dypest sett er konflikt en i et industrisamfunn er altså motsetningen mf!llom tingliggjort rasjonalitet og menneskelige behov. Det han imidlertid ikke kan gi
svar på , er hvordan de individ som er undertrykt av total
forvaltning - noe de bidrar med gjennom sitt eget arbeid skal kunne befri seg fra seg selv såvel som sine herrer.
!stedet snakker han om en ny dimensjon for den menneskelige
eksistens , hinsides "materiell basis, bygd på den biologiske
funksjon".
Det som etter hvert blir tyd elig for oss er at Marcuse
gjennom skillet deltakere/ikk e- deltakere i produksjonsprosessen, ser sitt håp i hva han kaller outcast , the non-integr~ted , og de undertrykte i den tredje verden.
Enhver. organisering av motstand synes· å kunne bli, integrert
i det bestående, oppdemningen mot sosia,J forandring er totaL
Marcuses. strategi blir da anarkistisk. Yi avslutter dette avsnittet med nok et sitat fra Die heilige Familie, SO!l). viser
hvor nær : Mare us e står unghegelianerne.
~'Diese Forderung, das Bewusstsein zu vera.ndern, la.uft auf
die Forderup.g hinaus, das Bestehende anders zu interpr·e- ·
t-i~~ en,' d :: h., es . ~. ermittels einer ander en Interpretation anerzukennen".
' .
Marcuses analyse av industrisamfunnet er ikke kjennetegnet
gjennom bruk av ø~onomiske begrep, analysen blir en
politisk-filosofisk kritikk av samfunnet . Fornuft, spontanitet,
frih e t, frigj.Øring ~.'v behov er kritikkens fundamentale begrep.
Riktignok nevner · Ma,rcus e m arxistiske uttrykk som produktivkrefter og produksjonsforhold, men da aldri som begrep i en
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Ta bell 2 .
Nøkkelbegrepet i denne utvikling ~r teknologisk rasjonalitet .
: En sammenfatning av Marcuses 5 .t .e ser ·:

Relativ fordeling av total yrkeabefolkning
(total 1!/IUlaetting) etter · folk<ltellinger
og •Y••elaeltingaataU.tlkk.
Folketelllnpr

1930

Primærnæringer
Sekundær-

36

næringer
Tertiær·

27

Antall i
l 000

s likk

1900

H _e r m å v i gå n ærmere inn på grunnlaget for den t otale
kontroll g jennom " teknologisk rasjonalitet". B a sis er d en
rasjonelle f o r valtningsparksis , produksjonsteknologi og ytelser av tjenest e r som e r kalkul e rt av eksperte r . M aktutøvel se
f a ll er o g s å på eksp e r ter, ingeniøre r, mennes ke r med tekno l ogi s k inns i kt , som s tyr er gjennom hi e rarkis ke organis a s jone r.
Denne metodis ke yte l s esp r ak sis har br e dt s eg ut ov e r d e t
samfunnsme s s i g e liv . Øk onomi sk u t byt ting bli r avløst av
abs trakt, totalitæ r k ontrol l. · B'y r <ik r at i og te kn ok r a ti har fr a t att særinter essene ( eie r f o :rholdene) d eres fun ksjon og sel v
b litt t il her s kerint ere ss er . D en hers kende teknol ogi ske for valtning kan ikke i dentifis e re s m ed b es temte sosial e klasser
eller g rupp e r .

1960

1960

196.

26

lO

18

14

37.

37

37

38

37

37

44

45

48

100

100

100

100

100

næringer

I alt, psl

- ··

1163 l 388 l 406" l 354 l 394

Tabell 3.
Ncttoflyttin!J pr. år pr. l 000

O&lofjordfyll{cne

folkemengden.

6,2
- 5,7
·1,0
- 0,2 .
- 1,7
- 3,2
-5,2

5,5

Hedmark- Oppland
Buskerud- Telemark
Sørlandet
Vestlandet .. ...
Trøndelag .
. ... .
Nord-Norge . ..
....

llV

19-:i.J · - ~9

1051- M

Måten Marcuse beskriver denne utvikling er typisk: Terminologiske paradokser, språkkonstruksjoner og dialektiske
modeller . Total rasjonalitet.som ~grunnen er irrasjonell,
ytelsesevne som er ødeleggelse, frihet og frigjøring av
behov som egentlig er underkastelse,
Selve begrepene er reaksjonær .e for Marcuse. De må bli
orientert fra virkelighet til mulighet. Dette kaller Marcuse
transcenpens (ov~rskridels_e). _
Engeis hevdet at sosialismen utviklet seg fra utopi til vitenskap, Marcuse gilr fra 'vitenskap til utopi: Mer: her ser vi
hvordan Marcuse rammes av Marx' beskrivelse av Hegels
histori eoppfatning fra Die heilige Familie. Marcuses begreper og analyse grunner seg på en fetisjering a v utopisk
negativitet , Menneskenes potensial og de samfunnsmessige
restriksjoner.

IIJSMI.Mt·

Ungsatatl-

l. Samfunn_sutviklingens bestemmehde ;t~hdenser ' blir ikke
avledet av økonomiske, men av ·teknologiske sammenh~g~ .
..
Z:: Den nye overklassen består av spesialister" ingeniører
. og andre med innsikt i den teknologiske prosess.
3.· Den manuelle innsats blir fortr .engt av maskinene, automatisering.
4. Konsolideringen av denne_prosess skjer gjennom økte
midler til forskning og produksjon av teknisk viten .
5. Dette skjer samtidig med at statens makt økes til å omfatte 't otal kontroll, enhver forandring integreres av det
bestående .

-5,0

o

-0,6
- 1,2
-2,8
-4,2

Ek•klu~iv

1961 - 6f.

5,3
-4,6
2,1
0,1
- 2,3
- 2,8
-4,6

utlandet.
11163

4,9
-5,6
3,7
- 1,3
- 2,2
-3,2
-1,4

1964

19651)

3,5
-3,4
3,8
-0,9
-:1,7
- 0,9
-3,7

4,6
-3,a
2,3

2,5
-1,8
-0,7

-7,5

Folkctelllngs:\ret 1960 er holdt utenfor beregningen :l.Y å rsgjennomsnitt et , fordi en viss feilmargin ved
flyttetallene l irene etter 1950, kommer fra m som et akkumulert og ikke realistisk Utlegg t 19&0.

Tabell 4.

_.

Follccokning i land3dcler 1910- 196[1 .
F olkemcnJ;"dc

Folk eøkning i prosent
191~30

Øs tlandet
Sørlandet
Ves tlandet
Trønd elag
Nord-Norge

Riket

22
'"' -2

1930- 50.

1950 - 60

17
11

10

17

s

16
16
19

20

10
7
8

18

17

10

11

I pat. av riket

l l 000
l . l. i965

1910

2, 8

1811
192
920
3:16
149

4{),8
6,6
25,0
9,7
11.9

24,8
9,1
12,1

3.:!

3 708

100,0

100,0

1960- 65

3,6
3,1
3,1
2,1

1965

48.8
5,2

Sammen med fraflyttinga f ra landsb ygda har vi fått nedleggelsen av en mengde mindre enheter innen jordbruket ,
og det har i tett s tedene f oregått s ammenslutninger som
har ført til større enh ete r innen indu s tri e n .
I denne period e n ha r ut e nla nd s k , og da sp e sielt a me rikansk, mono~olk a p i t a l økt s in i nnf ly tel s e o ver u t vi k lingen
i Norge. Dette ha r s k jedd ved kapita lim po rt g jenn om
kommunal og st a tl ig opp l åning til u tb yggings op pg a ve r , o g
ved at ut e nland ske ka p itale iere , oftest sto r konser ner,

(
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har kjøpt opp aksjer i norske foretak . Dette skulle
bl. a. gå f rem av nedenforstående statistikk:
·~

Tabell 5 .
Norske aksjer på utenlandske hender . Pålydende
verdi i millioner kr. pr . 31 / 12.
(Kilde: Leif Johansen: Utenlandsk kapital i
Norge. Ny Dag)
1953
304

1 955
310

1958
393

1960
516

Utviklingen etter 1960 har ytterligere bekreftet økningen
i den utenlandske kapitalinnflytelsen. Dette kommer bl. a.
~rem i am~rikaneren Arthur Stonehills doktoravhandling
"Fpreign ownetship in Norwegian enterprises". Han dokumante~er at mens den utenlandskt eiede aksjekapitalen i
19~2 • utgjorde 9,6% av den totale aksjekapital i norske
~e~ri fter, så utgjorde den utenlandske delen ti år senere,
pr:•. •31 / 12-1962, 14,5%.

.

'·

- i~~~ehi~l tar også for seg markedsverdien av aksjene, og
det 'viser seg da at innflytelsen fra utlandet er mye

~tørre - enn de~ aksjenes pålydende verdi viser:
Tabell 6.

' '·

Norske aksjer på utenlandske hender, markedsverdi i millioner kr.
1/1-1947
317 ., 8

31 / 12-1951
434,2

31/12-1956
669

31/12-1962
1.458,2

Heller ikke markedsverdien på aksjene gir noe fullgodt
bilde over den reelle kapitalinnflytelsen fra utlandet.
Dette er et forhold som ikke bare gjelder de utenl~nskt
eiede aksjene, men stort sett innen alle aksjeselskaper.
Et selskap som ·f, eks. figurerer med en aksjekapital på
ca. 1D miil. kr • •. kan godt være anslått til å ha en formue 70 mill. kr. av ligningsvesenet. Dette representerer
. d~ bare så noenlunde de bokførte verdier. men på grunn ·
av de store avskrivninger i etterkrigstiden, gir heller
ikke de bokførte verdiene i b~driftenes regnskaper på
langt nær et riktig bilde av hvor stor~ verdier det
dreier seg om i de enkelte bedrifter. Harald Holm gir
eksempler på dette i heftet "Arbeids~ ø nn, levesta~dard
og klass~forskjell i Norge" : "En oversikt som er gitt ut ·

ROM~NTIKK

OG METAF YSIKK

om den ny-ana rkistis ke
profet Herbe rt Marc use .
AV ROALD AUNE
Hegels Geschichtsauffassung ~e tzt
einen abstrakt en oder absolute.n Geist ·
voraus, der si c h so entwickelt, dass
die Menschheit nur eine Masse ist,
die ihn unbewuster oder bewusster
tragt.
Marx: Di e ' Heilige Familie.
Borg e rskap et som ko~ til makten gjennom <1 knuse det
feudale statsapparat, og som behersker samfunnslivet
gjennom kapitalistisk produksjon, har avlet en innbitt motstander : Herbert Mare us e. For et produkt av borgerskapet
er han, et av dette samfunns filosofer. Hans skrifter er
dessuten fyllt av moralsk vrede og oppforcihng til menneskene
om å forandre samfunnet, han er en opprører og har som s å dan krav på vår interes ,s e . Faller hans strcitegi sammen med
vår, vil han~ a,nalyse bringe oss innsikt i den kamp vi skal
føre for <1 knbse den borgerlige samfunnsform?
Marcuses utga ngspunkt er behovet for -fc;randring: ikke ut
fra en avvisning av borgerskapet som en klasse - men en
avvisning av pro<ful,csjo~~pros ess en. Produksjonsprosess en
har blitt helhet, og har :fortrengt den formelle eiendomsrett
som grunnlag for motsetninger mellom klasser. De som er
innenfor kan ikke ha et S,J.lbjektivt behov for forandring; de
integrerte tar cfel i og ~yt~iggjør seg den kapitalistiske produksjon. Lønnsarb.eiqernes interesser er å konsolidere
kapitalens makt, utvi'a'e dens område, nasjonalt og . giobalt.
Dette er utgangspunktet for Marcuses krav på forandring,de sorn produserer og reproduserer innenfor et system som
preges av total forvaltning verken kan ell e r- vil ha behov for
forandring. Marx' subjekt {menneskene) - objekt {naturen)dialektikk er blitt til ut~nfor - innenfor dialektikk. Bruddet
med marxismen skal få bredere plass senere.
Marcuse vier dette forhold stor plass i sin bok On e -dimen·sional Man, og da ut fra vissheten om at dette system
gjennom organiseringen av arbeidet synes å kunne unng<1
Økonomiske kriser, motsetningenes harmonis er ing er a rbeiderklassens realitet.
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Lob des Rev ·o lutiohHr$
Wenn die Unterdruckung zunimmt
Werden viele entmutigt
Aber sein Mut w:J.chst.
Er organis iert sein Kampf
Uro d~n Lohngroschen, um da.s Teewasser
Und um die Macht im Staat.
Er fragt das Eigentum:
Woher kommst du?

privat i Oslo (anmeldt i Arbeiderbla d et jul i 1958 ) viser
at f . eks. papirfabrikken Hunfoe s Fa brikker s tAr bokført
med vel 15 millioner kroner , bare ve l halvparten av hva
en moderne papirmaskin koster i da g! Greaa kef Cellulosefabrikk har bokført eiendom og anlegg med 2 4, 4 millioner
kroner, og enda har denne bedriften bare i de s iste 4
årene fram til 1958 foretatt investeringer og nyutvidelser for 35 millioner kroner i tillegg til de eldre verdiene." Holms hefte kom ut i 1958 , men det er ingen ting
som tyder pA at de forhold som det her er pekt på, har
forandret seg noe vesentlig. Den k ilden som kan gi oss
det beste tilnærmet riktige bilde av de verdiene et selskap sitter inne med og disponerer, er brannforsikringsverdien tatt sammen med fondene. Brannforsikringsverdi
pluss fonds løper opp i en verdi som ofte er det 10-12dobbelte av aksjekapitalen, og av og til lang·t mer enn
deth også.
Som nevnt tiqligere har spesielt økningen i den amerikanske kapitalinnflytelsen i Norge vært merkbar, noe som
også går frem av Stonehills doktoravhandling:
Tabell 7.

Er fragt die Ansichten:

Norske aksjer pA utenlandske hender, fordelt
pA eierland. Pålydende verdi i millioner kr~
Et utdrag av sentrale eierland av norske aksjer.

W em nutzt ihr?

Wo irr1nler geschwiegen wird
Dort wird er sprechen
Und wo Unterdrtickung herrscht und von
Schicksal die Rede ist
Wird er die Namen nennen.

Wo er sich zu Tisch setzt
Setzt sich die Unzufriedenheit zu Tisch
Das Essen wird schlecht
Und als e ng wird erkannt die Kammer .

Wohin s ie ihn jag e n,

dorthin

Geht der Aufruhr, und w o er v e rjagt ist
Bleibt die Unruhe doch.
Sang fr a skuespill e t "Die Massnahm e "
av B er t .Br e cht.

Land:
Canada
Frankrike
Sverige
U. K. og N.Irland
USA

1/ 1-1947

31 / 12-1951-

31L12-1962

20,2
64,7
34,7
52,5
48,8

26,0
72,4
33,4
- 3.9' 4
50,4

62,0
131 '6
5~,2

9 8,6
185,5

Den utenlandske kapitalen i Norge er konsentrert omkring
stotforetak. Nuværende eller tidligere utenlandske investeringer er sAlede~ ansvarlig for at stort antall av de
største selskapene i de følgende industrisektorens (fra
Stonehill, basert på syss~lsettingstallene fra 1962):
1. Gruvedrift- 7 av de 8 stør s te selskapene.
2. Kjemisk og oljeforedling - 5 av de 6 største selskapene.
3. Viktige metaller - 7 a v de 1 5 s tørste se l s kapene.
4. Elektroteknisk - .7 av de 9 stør s te sel s kapene.
5. Treforedling - det største selsk a pet.
6. Handel - 5 av de 6 største s el s k a pene.
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Et annet markert trekk ved norske storbedrifter er at de
of t e har i nng å tt a vtaler med hverandre om konkurranse_ _ _ _ __..~--"'-'3 . .l .; J.:)_[Lg er . Hvis en således tar for seg oversikt nr. 4
O"<J Br
re g i stret for konkurransereguleringer og sfor58Cirifter.
p r. 1. januar 1967, som er utgitt av Prisdirektoratet som
bilag til Pristidende , så finner en a t følgende setning
går igjen på nesten hver side: "Det er gitt dispensasjon
fra forbudet mot konkurransereguleringer av priser og
avanser i forskriftene av 1. juli 1960."
Disse reguleringene storforetakene seg i mellom skjer
bl. a. ved at man fastsetter prisene felles på visse produkter, ved at man deler landet mellom seg, slik f. eks.
ølbryggeriene har gjort, eller ved at man fastsetter
kvoter på hvor ' mye hver enkelt bedrift kan få lov til å
selge, Den siste formen for reguleringer finner vi bl. a.
mellom en del norske foretak og noen utenlandske. Ett~r
krigstiden har således definitivt bevist at kapitalismen
i Norge ikke har noe med frikonkurransesamfunnet å gjøre,
men tvert i mot, det er monopolkapitalismen som dominerer .
Av det statistiske materialet foran går det frem at det
i etterkrigstiden har funnet sted store forandringer hva
angår stru.ktur og eierforhold innen norsk næringsliv.
Samtidig med konsentrasjonen av kapital innen næringslivet har vi fått en•maktpyramide med noen få menn på
toppe~, som går igjen fra styre til styre , fra selskap
til selskap , - og som etterhvert har fått en umåtelig
makt i det norske samfunn gjennom sin økonomiske posisjon.
Vi skal i senere artikler ta opp de spørsmålene som er
berørt her, til nærmere analyse. Vi vil ta for oss bakgrunnen for den utviklingen som har funnet sted, drivkraften bak utviklingen og den rolle staten har spilt
gjennom departementer 'og folkevalgte organer, I tillegg
vil også andre vesentlige trekk ved etterkrigstidens
økonomiske utvikling enn de som ør nevnt her, bli belyst.

Vi må stille "maktspørsmå let" på inst i tut t e n e, v i må
sØrge for at studentbevegelsen allt id h ar brodd mot
den borgerlige makta på universitet e t, og mot alli a ns e n
me 11 om~p;re-:f-es-s-orer-:-e-g..:._k-ap-i-'t a-:l-:i:·s -17er !~~----~Dette betyr ikke at vi ikke kan g å samm en med de
liberale i den defensive kamp e n mot de v e rst e utvekst e n e
på vår samfunnsordning. Bå d e SVL o g vi me n er Ot t osenkemiteen er uakseptabel, og j e g skull e tro mange
liberalere vil være motstandere av d en ov e r d imensjone r te
kapitalkonsentrasjonen vi allerede ha r. Det g jelder jo
f.eks. varehandelen .
Det betyr heller ikke at v i ska l rus e re t t p å , s l å i nn
alle kontordører og okkuper e o g kreve . Vi må gå ut fr a
de viktigste behov studen t ene f l e st fø l e r idag, og t a
opp deres egne krav. Men ett erhvert v i l de n b eve gelsen
som slik kommer igang, forhå pentligvis u tvi k le s eg til
å stille de fundamentale ma ktspørsmå l p å u ni v e rs i tet e t,
og den vil ogs å vite å all ie re seg med a rpeide r be v e ge lsen for å få dem løst. Vi må arbe i d e for a t d e tt e er
utviklinga interess e organisasjonen t a r. Det er~
h å pentligvis · også utviklinga q e l i b e ral e ta r , og utvi k linga t i l størsteparten a v s tudentene, som ikk e tar
sikte på noe n privilig e rt st illing f o r seg sjøl ved å
smiske for vitenskap e ns, po l itikkens og næ ri ngsl ive t s ·
irr~sjonelle autoritet e r. Disse vil h e l l er ikke ha noen
spesielt strå lende maktposisjoner i samfunnet i vente,
det er ganske sikkert. De må t i l s+utt kunne forene seg
· med ~rbeiderne, med de lavere lærekreftene og med de
professorene som virkelig ønsker at vitenskapen skal
gjøre framskritt og kunne settes inn mot nød og usosial
urett,
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niv.åer under1egges kapitalmakta, og kapitalen kan ikke
ti11a~e a~ studentene, f.eks., etablerer s in e gen makt
på universi~etet.
'Sll;odent:b'evege1sen kan bare se1re med arbe id erO.Vendt utgjør den en vikt i g del av
aroeiderbevege1sen. Studentbevegelsen må b idra til at
.t.ile&~ blir m.er jordnære, at de kny i; ter nærmere
.f'"erlri:llde1ser .med arbeidsfolk og ikke l nger er vil-lige
~i1 passivt å la seg bruke mot arbeidsfolk. Arbeiderbewege1sens posisj oner på universitetet må utbygges.
~ vi1 Skje dersom den studentbevegelsen som er i
ferd
~ å by~s opp, ikke blir sosialistisk, men li beral
~v~e1sen .

·-.c

::i'~d-ok:ratisk?

For

;:>/

NEKROLO G OVER
sosialistisk stud entlag.

de~

første kan det skje at student ene virkelig får
en betydelig økt representasjon i råd og utvalg.
~eB de wi1 1kke vite hva de skal bruke denne makta til.
Der.ed rorblir styret på universitetet like byråkrati sk,
øt.rs~eparten av studentene mister snart interessen og
a]:j; vii bar .f'ått er en større prosent studentpamper.
Dette er i o.g .f'or seg en verdifull erfaring av hva
fo~~ti er .
i~eaaøm

Verre er det hvis studentene på liberale forutset~r ("'akad~sk

frihet") virkelig sikrer seg frie •
siJ;udieforho1d, studie1ønn og gode dager. I så fall er
deit :l.ett . å. forstå hva som har skjedd: Universitetets
~jon sa. .f'orskningssted er overtatt av halvoffent1ice forsknings~titntter og bransjeinstitutter, den
slt~e •yrk:esopp1.æringa" er veltet over på elever ved
~ sk~1es1ag (distriktshøyskoler!), slik at universitetet er b1itt et luksusforetak for overklassebarn,
og ·utgiftene, den økte utbyttinga, er veltet over på
arbeiderne.
Ett e'ksemp.e 1: Hvis radikale viderekomne studenter
arra:ngerer .semina.rer om interessante radika le emner
for seg og vennene sine, og dette vel og merke ikke
skjer som et .ledd :i oppbygginga av arbeiderbeveg:;r;en
på ·fiDiversi~ete t, så overlater de med det grunnfagsDg JReJ..lo:a:f'agsstudentene ti·l seg sjøl og sine ).<:onse rvat ive ...il..:ærere, og det til og med uten å forsøke· å rette
kritikk o~t det som foregår p å de lav ere nivå er!

MelocH: Fred Åkerstrøm: Halleluja amen.
Vi par vår egen praksis alle sammen
Halj.eluja amen
her i vårt lag her er vi demokrater
vi diskuterer, vi prater og vi p.r at er,
så studiesirklen går i fryd og gammen,
HaHeluja amen.
U enighet er viktig å bevare
og det skal vi klare
~ppetlig l~~i~ d ~ t ~r tiden~tale,
men vi er ikke endimensjonale
Vi har flere dimensjoner enn vi kan klare
og qe må vi bevare.

Revolusjon står øverst på programmet
Halleluja amen
Men staten vår er ilcke som de andre,
det er en stat vi sikkert kan forandre.
Og dette må vi disf.utere sammen
Halleluja amen.
Vise laget av teatergruppa
SUF-stud.
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Samtidig har Staten, LO o g ~AF gåt t sammen e:illl å
. intens i ve re utforskninga a v hvordan: arbei.d:$:f'O.l:Jci · sJta1
''holdes hede' under denne utvikiiliga, som e r . e n . f':~lLge -avde voldsomt skjerpede konkurranse f<lrbo.J t.d . "p.å.. ;'le ;i'J{• s,.;
markedet . Samarbeidsideo1ogiEm er i ·seg fllj ø l. et godt'
våpen, men . deh 'må f'inp'tisse-s o_g c:øetteø ut ' :L -1:lvet 2lV
"sall!_f unnsplanTe·ggere"; ':lndusiiris6s·i:o1og~ r : .o& -. s·f4;ø,1&.:f'o :lit.
"Vitenskapen"
et ··godt redskap · både ·~ i· · konku~~!'en
ma.'r keder og hye produkter; • og · i bestrebels~!l~:· på å
hindre "sosial uro"~-- Etter- bo:t-ge.rskapeta s~te._nge
m.eriing m~ vi ' per:fe·ksjorier~ .: hersketeitnilcken -·i. tida som
k ·a·iTlrrie:r..
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Det er viktig for oss SUF-stude:r;-e_ å :J.l:?;l.'i~k;;i;~~t;: l!å a t
vi ikke fundamentalt kan endr e maktforho l d ene p å
Unt:v.er s-Het•e t ·:bare ved /i! -.'Qygg~, ·c;>pp : e~ ::;-~ ~F'~ -..stu4~nt
heve!ge1se. <"St~,d~n.tmak.t" ·v:ll'.:·~kk.~ ., l,~ ~,~:~~i: ~et.a~!et:S~ L o
Dette fordi UJ!i.ver,&,:i;tet,~,t , i:v:~:r;;e.:t~:v " ftWlf~J.on,e:r;. , b ~~~ p a
·fo·rskningens qg,J 'l!nd.ervisnin geJ;L.s. . om;r:å.~e. ~~ s· ~.m -- ('l'~ -: l:!!y~s 
v .ikt:Lge for ·kapita~ismens ;fGr,t,sat t,.e .. pe.s .tå\e:n ,ø g ,e,kspam, sj,on. De-t. •gj.elde·J:: ~ på f.ors,k.i cii'\±i :~i e.. .±.'~,8;ti,~ ~·ka;pi:talli.s
. t:i·ske ·h :nd. ;I ,,USA ,brp.kes rl,l,Sflling~.f.O::t::~ni~i ,,(ig - ~~t 
.ningsproduksjon --,t :i, l ; å . -1;1;rm.gå: ·, \W<i~r:k:on:S:~s j,~fl.s~::(s~ som
·a ·1 1t,i:d · tru e-r· ,de.s ~g t :el'), repr~.l?~nt~re~
'" ,; spf:ii.::,orve.·
:e·i•;.:;
-~·
.-:·~·':J J ·-·
.eff'ekt en ·' av den IIJil; :tt;~re :fors.Js:9;-:f,nga. _d e;n L-e;:n~st,_~ , ø~~noItiisk mulige må ten som tilstrekkelig pro ;f:~.:~ ~61e, _,:::,
forsknings re sul tater kan framskaffes på · i. "'d.e:nDe 'n t vi.k1ede bl fmde-økonom:i,~n~
· De : priv.ate
h~r
·ikke
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omfattende · .1nvest-e.:r:1ngene, og s.tat~n ..,;b.,ar . JL~~ :tLdeo1og:ILsk
' råd_ t i l å subsidie:t;'e forskl:}.inga på . .en -.mer d:i,Fekt.e måte.
1-::N'orgE;i :- e t det - om å , gj_ø:!fe å ,, pygge opp · e,~ • ·~.n~sj)~na.i
· i~ rsknihg" på·: d -e ··cimraae'P ;iiv<i:,;-·i:i - h.~i; ' nru, ~~~:friJ~'t' ·:~ ~ :i~ å
konkurrere på verdensmarkedet., :. , , , . .. ·· ....:~. , .; .... ". ""' ·--·"

I DETTE INTERVJUET SKISSERER SIGURD-·:ALLERN NOE AV
BAKGRUNNEN FdR STUDENTENES INTERESSEKAMP, OG
TAR OPP TIL DRØFTING SAMMENHENGEN MELLOM
.
STUDENTKAMPEN OG DEN ALLMENNE KLÆSSEKAMPEN .
ALLERN HAR VÆRT FORMANN I SOSIALISTISK UNGDOMSFORBUND, SOM L-DAG KANALISERER HOVEDSTRØMMEN
AV DEN REVOLUSJONÆRE; BEVEGELSEN . L NORGE, OG
STILLER I HØST SOM SOSIALIS~ENES - FORMANNSKANDIDAT
VED VALGET I DET NORSKE STUDENTERSAMFUND:
; ' i. ·' (

;
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HVILKE ERFARINGER KAN NOJit.SKE ,STUDENTER TREKKE
UT A V DEFFE"QG::A V DE AKSJONER SOM ' Hr.TTIL HAR
BLITT GJENNQ;MFØRT VED UNIVERSITETET HER I OSLO?
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Av det som er sagt t i l nå, gir .det. ;~:eg '::.i.t' 'tias:se~"-..:
kampen p å univers i te tet er både. haid~ - ~:V::ikiet
~1:!-ng_:t;.ol,<:lig , .DeJ1 ..! o~t;a1;,t, e:r;- · ~-~p mo t_ fiet, ~ f~ø;1:i gte .:l[å,'7 .
, . "' - , man~erv:~ ldet:, . k.·J;';:l;~ ,1lti<; _av. d~n( 1,;bc?,:ITge r. 1ige; 'Ø:te.-~*aP:~;~~
~e:q :Ji.e S,SlJ;i;.el_l • ogsa ~1'\;JI}p, IJ!Ot j.d~J: ~.QS ia lL,~ ;; ~kj_ei,:w'b,~;t,~e
.~, . 1 _, r~kru~i:;e·:r:'1I_lga· ,_ti:L .univ.ers-it~;t,e:t ·, ,kamp; :Jili~t:; e;f:t~Ji.-::
. t_:~;,'\>;a.c-s.erJ.;:qgs•t1J::t.aK-en~ ~o_g -kamp_..~-op; _
o .Sl;udentenes. -økouo.m~&k~ ~o,g_ !? osi-al;e, r,sik!\er:he,v,.-•.-" _n: -~ :·: ::,:: ·. ·.':. .. ' ·.· .. ~ :. ·~- : ;.

A 11 e r n ,

"STUDENTOPPRØR" BLE I V ÅR ET BEGREP SOM DAGLIG
PREGET' NYHETSMELDINGER OG AVISOVERSKRIFTER.
GJENNOM DE FRANSKE ARBEIDERE OG STUDENTERS
OPP.RØRd~ MAI FLK:K DET ,·SAM'I'IDIG EN .REl:V:OLUSJONÆR
DIMENSJON, DET BLE KNYTTET TIL ARBEIDERKLASSENS
KAMP FOR Å STYRTE DET KAPITALISTISKE SAMFUNNET.
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St u den t .e r , og .aka de 111 i k er e. har A r.- a~d isj on e 1t vært
sett p <1 som · .e .n el.i-te i. samf.un· net. .~, . : som en del av
o v e r k l a s s e n . ; ·. ·H v o r d a n k a n .· e t s t :U d ~ n t o p p r ø r
o p p s t ;1 mot denne bakgrunn· en .?.
1 .
Fordi dett e cskiUet ikke 1eng.er er . reelt. Selv om universitetet
virker som ~n rekrutt e rings?tasjori for den herskende klassen,
s<1 vil stadig flere studenter seinere bli vanlige lønnstakere,
lær e r e , konsul e nter , t e knik e r e , forskere og administratorer.
Universit e tseksp1osjonen, fabrikkprodukSjonen av høgt kvalifi sert arbeidskraft, har også ført til en sterkere bevissthet om
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Uansett land,. så er forskniJ'!:gsr_es~l ~ at e~ .i~~ b~r~ et
spørsmål om :boppvi tenskapsmenn, men om ass.i ;:d ;;:ent'er,
teknikere og kvalifisert arbeidskra-ft som kan sette
resultatene ut i livet og holde i gang e n prod uks j on
av kompliserte var e slag. Der.for må unde rvi..sn:in g a p å al.1e
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De vitenskape lige toppautoritetene er i n ær allianse
med k ap italistklassen. Det er påvis t at fa miliebak~runnen stort sett er den samme for profe sso rer og
toppmenn "nærings livet". Borge rlig vite nskap er e t
hjelpemidd el t i l makt på un i versit e tet for diss e
pro f esso r en e , me n framfor alt er borger l ig vitenskap
e t hjelpemidde l t i l makt i . samfunn et :fo r ''!nonopolkapi tali stklass en .
SeiBkapital i smen blir stadig mer pre get av allians e n
melle• "vitenskap og teknikk" og u tilslør t penge makt.
I USA, hvor denn e utvikli n ga er kommet lengst, e r de t
staten ved hjelp av rust ningsb evilgningen e som bringer
disse to allie rte sammen . Den alt overvegende delen av
statens forsknin g sb evilgninger går i USA t i l no e n få
private kons ern er, som p å sin side ha r stat e n som
viktigst e avtaker av sin e produkt e r (mest fly, skip og
våpens y st e mer). 2 / J av vitenskapsmennene og teknik ern e
i landet er ansatt i rustningsindustrien, e ller i
industri som leve r er t i l rustnings i n dustrien.
Konkurrans e n me llom de forskjelli ge monopQl t~ tiske
konsernene og mellom de forskj e llig e kapitalistiske
land skjerp es stadig. "Hens y n et t i l konkurranseevnen"
og frykt en fo r "d e n teknologisk e k løfta" mellom USA o g
Europa . (og me llom EEC og Norge , f.eks.) t i l sier e n
·
stadig økt utbytting av de profittmulighe tene som ligge r
i vitenskapen, også i v årt land. Storkonsernene i Norge,
som nå e ffektiviser er sine arbeidsmetod er og øk e r utbyttinga av arbeid ern e (st ruk turrasjonalis eri n g , kapitalkonsentrasjon), er også de viktigste a vtak ern e av vit e nskapelig arbeidskraf t. De krever n å at forskningsbevilgningen e skal bruk es der de g ir stø r st øyeblikkelig profi~t. De insisterer på at Staten skal betal e
stadig mer av invest e ringene i fo rs kning og utvikling.De intensiverer industrispionasj e n. De press e r på for
en effektivisering av den post gymnasial e utdanning :
mer "b r uk e lig" arb ei dskraft p å all e nivåe r t i l e n
billiger e pris. Nor ge kan h e ng e me d i galoppen: Ned med
nordmennene, vekk me d utkantdistrikt e ne og jordbruket!
Ned med viteriskap e n, fram for administrator-ingeniører
så bortlærte at de 1kke e n gan g forst å r det når arbeiderne
k _omme!' med . gode fors lag!
I Ottosenkomi t ee n o g i forsk n i n g srå d e n e har disse kravstore monopolk apitalist e n e fått en ~ e pr e sentasjon som
samsvar e r me d hv a d e betyr f o r Norges kapit a listi~ke
f r amtid.

om det å være student, at e n er i en und ertrykt stilling både
faglig , økonomisk og sosialt . På denne måten er m ange blitt
løsr evet f ra s in so s i ale bakgrunn , samtidig som den framtidige, fast opptrukne borgerlige y r ke skarrieren ikke lenger
er like dominerende og selvfølgelig . Dette innebærer a t
studen'tene ikke lenger er s å integrert i det bestående samfunn
som før, at gruppebevisstheten er blitt mer utvikl et. Derfor
e r o gså mulighetene for aksjon og oppr ør mot systemet størr e.
Hvorfor oppsto ikke denn e bevissth et en for
flere år siden, samtidig med un i versitetsekspl9sjonen?
I en større sammenheng har tidspunktet å gjøre med
den økte innsikt i kapitalismens ves en , som delvis e r et res ult at av Vietnamkrigen og den amerikanske imperialismens
herj i nger . forøvrig er d e t av betydning a t student ene er .blitt
rammet av krav om rasjonalisering og effektivisering .
Kapitalen og statsbyråkratietkrever et sikkert utbytte av de
gigantiske investeringene i utdannelsessektoren .
·
Ved en r e kke fakultet og høyskoler hører en tidsbegr e nsing
av studiene , og en skolemessig und e rvisning allerede til dagens
orden . Ottosenkomiteens forslag innebær er at også de samfunnsvitenskapelige og historisk-filosofiske studi ene skal underlegges
de samme krav.
Mer enn noe annet har debatten om denne innstillinga torpedert
myten om "den frie åndsarbeider", den er blitt en tung stein
makthaverne har sluppet på sine · egne bein .

Men har den samme bevissthetgj ø ringa funnet
sted på det sosial-politiske plan ?
Også på dette området har motsetningene mellom student e r
og staten/ monopolkapitalen blitt skjerpet. Statens utgifter til
velferdstiltak pr . student er falt, låne sats ene fra Statens Lånekasse er utilstrekkelige, samtidig som matvareprisene og husleiene for Studentsamskipnadens egne hybler stiger raskt.
Studentene må snart bruke halvparten av et gjennomsnitt-slån
bare i husleie. Resultetet er at stadig flere studenter blir
avhengig av private banker og ekstraarb e ide som studiefinansiereingskilde. En gjennomføring av Sandbergkomiteens forslag om overgang til forbruksbeskatning vil forverre både
studentenes og lønnstakernes kår.
Kan en si at studenter og arb e id e re helt e ntydig har felles interesser?
I en rekke konkrete saker som kampen mot momsen, prisstigninga og husleiespekulasjonen finnes det et reelt interesse-
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VITE NSKAP , HØYERE UT DANNING
OG KLASSEKAMP.
fellesskap , der e t koordiner t a rb e id e mellom f. ek s . studenter og store grupper lønnstag e r e vil kunn e gjø re kamRen mer sla gk rafti g . På lengr e sikt er det viktig <1 være
klar over at f . e ks . industriarbeidere, fisk ere og småbrukere all e rede blir langt hardere rammet av monopolkapitalens utvikling enn stude ntene noen gang vil bli . For
Finnmark s ky stbygder er det i dag tale om en ren tvangs f orflytnin g for å lette p roletariseringa og kapitalsentralisering . For studenten e e r det sjølvsagt viktig å motarbeide
tvangstiltakene mot studi ene som Ottosen-komiteens forslag
i nnebære r , og kreve friere og bedre sosiale, økonomiske og
faglige vilkår. M e n samtidig e r det nødvendig at vi solidariserer oss med lønnstakernes , bygde- og kystbefolkningen i
deres kamp mot de samme samfunnskrefter.
På -denn~ bakgrunn finnes det muligheter for etterhvert å utvikl e .en ste rk og landsomfattende anti-kapitalistisk fr on t .
M .en vil ikke studentene
arbei.dernes "sjefer"?

svært ofte

ende

som

Dette heger sammen med dobbeltheten i studentenes situasjon som kommende akademikere.
Studentene skal umyndiggjøres og innordnes i akademikerproduksjon, for at de i neste omgang mest mulig effektivt
skal kunne tjene innordninga og umyndiggjøringa av andre
grupper. ,D e t vær,e seg som ingeniører, lektorer eller industripsykologer .
.
Men nettopp fordi en stor del av studentene er utsett til
seinere å tjene arbeiderklassens virkelige undertrykkere.
Alle forsøk på å sette studentenes krav opp som motsetning
til arbeidernes, bøndenes og fiskernes interesser er derfor
en mystifisering, og uttrykker borgerskapets splitt- og hersk
politikk. Studentenes fiender er også arbeiderklassens fiender,
effektiv kamp for studentenes interesser betyr også støtte til
arbeidernes kamp.
H v o r d a n k a n f o r .s Øk e n e p å
og arbeidere bekjempes?

å s p l it t e s t u d e n t e r

Det kan bare skje ved at studentbevegelsen konsekvent tar
arbeiderklassens standpunkter og demonstrerer fellesinteressene, f.eks. i skattespørsmålet. Omvendt må vi forklare våre medstudenter styrken ved å stå sammen med .d en
klasse som ramn ·, es på samme måte, men enda hardere enn
student e ne. Hovedvirkemidlet må være aksjons fe l les ska p, f. eks. ved at studenter og andre grupper koordi~;·H~rer
husleie streik e ll er kamp for fl ere dagheimplasser .

Side 29 og 30 mangler i vårt eksemplar.

AV HA RALD M1NKEN
-

Vit en monopoliseres . I mange vitenskapsgreiner er de
mest framskredne resultater bare tilgjengelige for den
lille klikken som får seg tildelt de h emmelige oppdrag .
Hemmelighetsstempel , patentoppkjøp o« andre former for
kontroll med fo rskningens resultater er et stort hi nder
for vitenskapelig fr amgang.
Viktigere er likevel den herskende klassens kontroll
over og direkte inngrip en i selve forskningsproses sen.
Idag er vitenskapen i stor grad avheng ig av oppdr ag og
målsetninger som gis den av monopolkapitalen, og av
staten i samarb eid med monopolkapital e n . Forskningen
foregår som oppdragsforskning, som produktutvikling;
som forskning i bransjeinstitutter (en form for karteller) og som forskning finansiert av fonds med uttrykte
politiske og næringsøkonomiske må lsetninger. I alle
vestlige land drives dessuten "forskningspolitikk" i et ,
nett av samarbeidsråd og kons.ultative orga11-er under for skjellige departementer . Disse rådene er sammensatt av
professorer, universit et sadministratorer, embetsmenn
og• "næringslivets mennn. Offentligheten forøvrig er
nesten ikke representert - særlig ikke arbeiderorganisasjoaene. "Forskningspolitikken " unndrar seg de folkevalgtes innflytelse, for ikk e å snakk e om folk flest,
som sikkert ikke aner at det treffes viktige politiske
be;iutninge~ på dette felt et.
De herskendes kortsiktige økonomiske interesser' avgjør
således prioriteringer og griper best"emmende i nn i
yitenskapens innhold. Anvendt forskning - n e ~lig
forskning anvendt t i l manipulering, undertrykkelse og
destruksjon - får en avgjørende overvekt i forhold t i l
grunnleggende forskning. Vitenskap e n blir ateor.etisk
eller teoretisk forvirret; den benekt e r muli.gheten av
vesentlig innsikt i sa~funn e t og natur e n og fØlgelig
også muligheten av sosial frigjøring og frigjøring fra
nød. Den forfaller t i l hersketeknikk.
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sammenslutning av Partiet og statens organer, til en monopolisert maktstilling på noen områder, ukvalifisert inngripen, så vel som undergraving av initiativet på alle plan,
)ikegyldighet, kult av gjennomsnittligheten og usunn
anonymitet {side 12)."
Partiet skal altså ikke blande seg opp i regjeringas eller
de økonomiske organers arbeid. Hvem skal da ta seg av
arbeidet i statens organer?
_~ Partiet

vil derfor strebe etter å knytte systemets demokratiske prinsipper sammen med en fagmessig og vitenskapelig
ledelse og ~eslutningskraft. For at det på en ansvarlig måte
skal være mulig å bedømme hva som er i hele samfunnets interesser, må vi hele1id~ ha til vurdering stadig flere alternativer og f~glig begrunna framlegg til løysing av alle
stridsspørsmål (side 21)." Portene blir altså slått åpne
for allslags byråkrater og profesjonelle managere.
"Innafor rammene til den nåværende praksis ble ikke mulighetene for sjølstendig verksemd for regjeringa og de enkelte
ministrene tilstrekkelig utnytta ••• ", "Regjeringa er ikke
bare et organ for den økonomiske politikken. Som statsmaktas
høgste utøvende organ må den ta seg av hele spektret av
statens politiske og administrative problemer." (side 46)
Dette ~r en av motsigelsene i programmet. mens en på side
23 slår fast Partiets ledende rolle i Tjekkoslovakia, får
en altså her høre at regjeringa skal styre hele den økonomiske politikken.
KLASSER
En av ho~edtese~e i programmet er at det fkke fins antagonistiske klassei i Tjekkoslovakia mer . Dette revisjonistiske
våset er forlengst avslørt av mao Tse-tung, som klart har
påvist at det også i det sosialistiske samfunnet pågår det en stadig klassekamp.

TKP - ledelsen støtter seg derimot på Khrustsjov-revisjonistenes
tese om "hele folkets stat''. "For den nåværende etappe er det
karakteristisk at det ikke består noen antagonistiske
klasser mer, og -hovedtrekket _ved den indre utviklinga blir
prosessen med tilnærminga av · alle sosiale gru~per i vårt
samf~nn. (~ide 8)." "Bruken av metoder fra kl~ssekamptida
forårsakte ei kunstig spenning i samfunnet vårt mellom de
sosiale gruppene, mellom nasjonene og nasjonalitetene, de
forskjellige generasjonene, kommuniste~e og partiløse~"(side
26)
"Alle samfunnsklasser, skikt og grupper, begge folkeslag og alle na sj onaliteter i vårt s~mfunn, er enige om

Du tror alt s ~ ikke at interne mot s et ni n g er
i den sosialistiske studentbevegelsen vil
vanskeliggjøre arbeidet i tida framover?
Utviklinga skjer alltid gjennom en overvinnelse av motsigelser, 1:Jg som vanlig må vi bekjempe to feilaktige tendenser i
våre egne rekker; tendensen til opportunistisk og kortsiktig
kompromissmakeri, og tendensen til revolusjonært svermeri.
Studentbevegels en på kontinentet har f. eks, betydd en
kraftig stimulans, men samtidig nørt opp under ultra-tendenser . Tidligere høyre-kritikere av SUF ble i vår plutselig
grepet av uklare lengsler etter for enhver pris "å få noe
gjort". Slike tilløp til 'So e in Ding mus sen Wir auch haben' - ·
mentalitet må bestemt avvises. Studentkampen må alltid
foregå ut i fra våre egne forutsetninger. Okkupasjoner,
streiker o.l. er ikke noe som helst mål i seg selv, de er
bare midler i en politisk kamp for å nå visse mål, og rp.å
falle helt naturlig inn i denne. Men 1ike viktig som å unrigå
ubetenksom aksjonering er det å _m otstå fristelsen til å akseptere formal-demokratiske ordninger på Universitetet før den
nødvendige bev-issthet er tilstede i studentmassen. Det kan
bli en måte å konservere passivitet p å .
Vår oppgave er å drive e n kontinuerlig opposisjon på de enkelte institutter, gjennom aksjoner å utvide bevisstheten om
undervisningens og pensums funksjon i og for det kapitalistiske systemet, ikke å administrere halv-løsninger.
Mer konkret: Hva er studentkampens plass
en revolusjonær strat e gi ?
Den skaper bevegelse i en bestemt del av massen, og
frambringer kadre skolert. i direkte aksjon .
I makttermer betyr det en svekking av kapitalismens effektivitet, ved at produksjonen av tilpasningsdyktig ideologisk
og teknisk arbeidskraft hemmes.
Universitetet kan selvsagt aldri løsrives fra det kapitalistiske
systemet , bli en sosialistisk ØY i et borgerlig samfunn. Men
vi kan som en permanent opposisjon gjøre det til en base for
den sosialistiske revolusjonen, som bibringer av kadre,
kunnskap og innsikt til den revolusjonære kampen. Det siste
muliggjøres av universitetenes relative autonomi i forhold til monopolkapitalens maktsentra, sammenliknet med vanlige bedrifter. På de fleste arbeidsplasser er. sl~ngrings
monnet langt mindre for maktforskyvende masseaksjoner i
ikke-revolusjonære perioder. Det understreker på nytt at
studentkamp.en kan bidra til å utløse den bevisste klasse ~
kamp i samfunnet forøvrig.
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TSJEKKOSLOVAKIA
._e_t~r__d_e t at s t u d e n t e n e k a n b e t r a k t e s
avant-garde i klassekampen ?

s om

en

Nei. Avant-garden kan bare bestå av et revolusjonært sosialistisk parti, som tar opp i seg alle arbeiderklassens hovedelementer.
Derfor er også slagordet "student-makt" feilaktig . Det m å
nødvendigvis bety at studentene alene kan få en reell
makt over sin arbeidsplass, Universitetet. En slik tanke er
utopisk all den stund lærestedet reelt er drevet og finansiert
av staten .
Skal universitetene bli frie må også den eneste kraft som
kan avskatfe kapitalismen - arbeiderklassen - bli fri. Men
strategisk sett har studenter og akademikere selvsagt en
viktig posisjon~ de innehar teknisk og ideologisk kunnskap.
I kraft av sin ekspertstatus har akademikerne mer enn noen
ann en mystifisert a r b eide rnes ,situa:;;jon, definert kapitalens
behov som samfunnets behov, dens krav som uunngåelige
krav. Og det si er nødvendigvis noe om deres betydning for
den nødvendig e avsløring av slike ideologiske. forkledning er.
Men bare dersom denne bevisstgjøring blir instrument for
arbeiderklq.ssens aktive kamp, kan "studentopprøret" få
revolusjonær betydiling.

J_

"SOSIALISME I FRIHET"
OPPRETTELSE AV

?
Av

Harald

Dah l.

"Dubcek er en overgangsfigur. Hans fundamentale dilemma er at løsningen e soa trengs
ikke fins i den anerkjente marxistiske Læra .
Jo mer effektivt den nye sentralko•iteen
takler oppgavene, jo mer vil det bidra til
at kommuniststyret til slutt bryter sa••en ."'
Hanus J. HASEK, .medlea av ledelsen
i det CIA-finansierte •Radio Free
Europe".
Det f~lgende har jeg bygd på ei rask gjennomgåing av •Aksjonsprogram for Tjekkoslovakias Kommunistiske Parti•, vedtatt av
sentralkomit,en i TKP den 5. april 1968. Det er v~rd å Rerke
seg'at etter hendingene den 21. august gjelder dette programmet fortsatt, noe som gjentatte ganger er slått fast a v
lederne i Tjekkoslovakia.
Generelt inntrykk av programmet
skrevne sider) er at det bruker
velkjent fra både østeuropeiske
året, og fra sosialdemokratiske

(som er på ca. 100 •askinen masse or d og to~•e frase r,
publtkasjoner det sist~ tivalgprogram.

PARTIETS ROLLE
P;ogrammet mystifiserer Partiets rolle i staten. At Partiet
er et instrument for Proletariatets diktatur, blir avfeid
som en "falsk tese'' (side 24 i den tyske utgaven av programmet , utgitt av det offisielle telegrambyrået Cet!ka),
og fortsetter :
.
"Denne skadelige oppfatningen svekket initiativet og ans varet til de statlige og de økonomiske og forretningsmessig e institusjoner, skadet Partiets autoritet og hindr•t
det i å utf ø re sine egentlige oppgaver (side 24 }." "~ arti
organene overtok oppg a vene tii 's taten og de akono~iske og
forretn in gsmessige organ. Dette førte til en uriktig
( .
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ET SITAT FRA FORMANN MAO:

Studenterhevegelsen er en del av hele folket$ be-vegelse. Oppsvinget i 'studeriterbevegelsen vil uunn,-.
gåelig forårsake et oppsving for heft folkets beve.:.
gelse.
.
- Chiang K.ai-shek-regjeringen •er 'beleiret av
hele folket (30. mai 1947).
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