
Aktuelle notater om 
"arbeideraristokratiet" 

Bettelheim,Ni~olau6 og Hob6bawm behandler samme tema fra 
ulike sider og på forskjellig måte. Bettelheim bruker Marx' 
Økonomiske analyseramme for å klarlegge de objektive mot
setningene som er innebygd i kapitalismen som verdenssystem. 
Disse motsetningene gir seg mer eller mindre klare uttrykk. 
Noen ganger er de skjult. Til tross for viktigheten av å 
presisere den internasjonale arbeiderklassens felles inter
esser under kapitalismen, blir den teoretiske påvisningen 
av at utbyttingsgraden i de "rike" land er høyere enn i de 
fattige landene ne6ten uinteressant sålenge den absolutte 
størrelsen av utbyttingen ikke tas med. Dette er nærmere 
kommentert i note 2 etter Bettelheims artikkel. Den på
tvungne ensidige produksjonen av eksportlandbruksvarer 
(bananer,appelsiner, kaffe, kakao osv) i mange av de "fat
tige" landene er ikke særlig Ømfintelig overfor konkurran
se fra de industYi aliserte land, og Økte lønninger i de 
"rike" landene vil ikke gjøre disse varene mer konkurran
sedyktige. Det kan snarere slå ut slik at prisene stiger på 
de industriprodukter, landbruksmaskiner o.l. som de ~fat
tige" landene må kjøpe av de "rike". 

Nicolaus ser primært på forholdet mellom arbeiderklassen 
i de industrialiserte land og de "fattige" land, mens Hobs
bawm i større grad ser på arbeideraristokratiet som et 
sjikt innenfor arbeiderklassen i de "rike" land. 

Mens Bettelheim framstiller kapitalismens ubønnhørlige Øko
nomiske lover og objektive motsetninger, beskriver de to 
andre hvordan arbeiderne under bestemte historiske situa
sjoner er blitt framstilt i de "rike" land, eller rettere: 
hvordan bevissthetsindustrien ønsker at arbeiderne skal 
oppfatte sin situasjon. Den samme propaganda utsettes ar~ 
beiderne i Norge for: "A1tbeide1tkla66en6 bo1tge1tliggjø1te6-
de leve!t på 61tuktene 61ta de utbyttede og ut6ultede, leve-
6tanda1tden vil 6ynke hvi6 de 6attige bli!t 1tike, de 1tike 
a1tbeide1tne6 k1tav vil gjølte de 6attige 6attige1te." 
Det er denne læren herskerne i de "rike" land nå sprer som 
et middel for å svekke klassekampen innenfor de industria
liserte land. 

Mens Bettelheim diskuterer motsetningene i den Økonomiske 
basis, så beskriver dagens talsmenn for arbeidernes borger-
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liggjørelse situasjonen i overbygningen. Arbeideraristo
kratiet oppstår ved at kapitalismens verdier, dvs. kultur 
og ideologi spres og opptas av arbeiderne, og det er ingen 
overraskelse at det kan skje i land der kapitalismen har 
vært rådende i 300 år. "Ve hek6kende6 tankek ek de hek-
6kende tankek" (Marx). Industrikapitalismen har også objek
tive interesser og nesten som en nødvendig forutsetning at 
også arbeiderne i de "rike" land etterhvert blir forbruke
re av alle de varer som produseres. Derfor er overbygnin
gens ideologiske apparat innstilt på å skape "forbrukere" 
av arbeiderne i de "rike" land. Men stort forbruk står ikke 
i noen motsetning til økonomisk og politisk undertrykkelse. 
Folk blir ikke friere av at de er nødt til å kjøpe flere 
varer. 

Å innbille seg at det innenfor arbeiderklassen finnes en 
revolusjonær, genuin proletær bevissthet er å fornekte den 
erfaringen ikke minst kineserne så klart har anskueliggjort 
og som også for Marx var en selvfølgelighet,- betydningen 
av kulturen, ideologien, seder og skikker, religionen, lover 
og utdanningsvesen osv. som stabiliserende maktinstrument 
for den herskende klasse. (Wilhelm Reich kommer i artikkelen 
'Problemstillinga til massepsykologien' i dette nummer av 
vakdøgek nærmere inn på problemet.) Å godta eksistensen av 
ideologisk undertrykkelse innebærer imidlertid ikke for
nektelsen av arbeiderklassens objektive interesser. 

Men hvordan er nå den såkalte borgerliggjØrelsen av arbei
derne, - omfatter det hele proletariatet i de "rike" land, 
eller bare et sjikt slik Engels og Lenin etterhvert fram
stilte det? Det bilde som kapitalismens agitasjonsinstru
ment forsøker å gi av industriarbeidernes ønsker og behov 
uttrykker de behov som kapitalismen ønsker å utvikle for
di den kan tilfredsstille dem. Forklaringen blir til pro
paganda. 

MYTEN OM ARBEIDEREN SOM BORGERLIGGJØRES 

En engelsk undersøkelse fra 1960-åra tok sikte på å under
søke myten om at arbeiderne i de industrialiserte kapita
listiske land "borgerliggjøres". I det følgende gjengis ut
drag fra undersøkelsens utgangspunkt og konklusjoner.l) 

John Goldthonpe et al: 

OVERFLOVSARBEIVEREN I KLASSESAMFUNNET 

Utvalge.t av anbeidene 6om unden6økel6en ble utnøkt på vak 
hentet 6na en be6olkning6gkuppe den de 6o6iale kanakteki6-
tika og de ~o6iale 6onhold næn 6agt på alle måten navoki-
6eMe •..,{,kLigheten av te6en om bongenliggjønel6e 6lik de 
~om haA angume.nteJtt ~on bokgenliggjønel6e hak ~namf.inilt den. 
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"( ... ) det vah blandt de tidlige mahxi6ten pnoblemet med 
den -0åkalte bongenliggjøhel-0en av ahbeidenen og den6 politi-
6 ke 6ølgen 6øn6t ble tatt opp. Spe6ielt Engel6 van i 1870-
80 ånene opptatt av hvon&on anbeidenkla66en i England - Aom 
vah den me6t &nem6knedne - unnlot å utnytte den nye 6temrne
nett6ondningen &na 1867 til å -0ikne anbeidenkla66en 6lentall 
i panlamentet. Han inn6å at de engel6ke anbeidenne6 6tneben 
etten "aktvehdighet'' van en betydning66ull 6aktdn, og at økt 
6o6ial 6tatu6 ville 6øhe til øn6ke om - ja 6tneben etten - å 
ak-0eptene bongenlige 6o6iale vendi~n, liv66til og politi6ke 
ideen. Men han angumentehte videne med at denne 6itua6jonen 
måtte 6e6 på 6om 6pe6iell og &onbigående - 6om en 6itua6jon 
6om 6knev 6eg 6na England6 davænende 6tilling 6om en av veh
den6 ledende indu6thiland. Vet van bane på gnunn av England6 
økonomi6ke ovehlegenhet, og den med6ølgende utbytting av ko
loniene, at det van mulig &on en vi66 del av anbeidenkla66en 
å ha en leve6tandand 6om van til-0tnekkelig til å oppmuntne 
til bongenlige a6piha6jonen, og at utviklingen av en vinke
lig kla66ebevi66thet ho6 anbeidenne på denne måten ble 6on-
6inket. ( ... ) Situa6jonen i England van ikke 6tabil, og mot-
6etningene innebygget i kapitali6men ville 6ont6ette å ut
vikle 6eg, og på et vi66t tid6punkt ville det nevolu6jonæne 
pnoletaniatet dukke opp og 6ull6øne 6in hi6toni6ke nolle. 
Man kan legge menke til at denne holdningen en den 6amme 6om 
den 6om 6enene eh inntatt av alle ontodok6e mahxi6ten nån 
de en blitt tvunget til å 6e det 6aktum i øynene at anbeiden
kla66 en i utviklede kapitali-0ti-0ke 6am6unn genenelt han unn
latt å utvikle 6eg til en ongani6ent politi6k makt6akton 
&endig til å -0lå ovenende 6tatu6 quo. Vet han vænt kanakte
ni6ti6k at alle 6onklahingen på dette 6aktum han pekt på 
kapitali6men6 evne til å &onhale 6in egen død6kamp - gjennom 
å dna &andel av de muligheten &on å ovenleve 6om na6jonali6-
me, impeniali6me, militani-0me, "kun6tig kjøpepne66 11 o6v. hah 
gitt. 

KONKLUSJON 

"( ... ) I de &onegående kapitlen han vi tatt opp tne hoved
appekten av hvendag6livet til våne oven&lod-0-anbeidehe, 
a6pekten 6om betnakte6 6om avgjøhende &on te6en om bongen
liggjønel6e: anbeidet, 6o6iale aktiviteten og a6piha6jonen, 
og -00-0iale &namtid6ut6ikten. Stoht 6ett vi-0en våne ne6ulta
ten at det 6nemdele6 ek6i6tenen en 6elle6 6o6ial en&aning 
6om en nelativt 6pe6iell &on anbeidenkla66en: 6o6iale non
men 6om en 6pe6ielle 6on middelkla66en blin ikke i 6ænlig 
gnad 6ulgt, middelkla66e-liv-0-0til blin ikke bevi66t etteh-
6tnevd, ovengang til middelkla66en hvenken &onegån elten 
en øn6ket. Kont 6agt en ne6ultatene ikke de man ville ven
te hvi6 te6en om bongenliggjøhel6en 6kulle væne niktig. 
Tvent imot vi6en vånt mateniale at te6en 6å avgjont bnyten 
6ammen på en nekke punkten. Ve 6ølgende momenteh -0ummene~ 
opp våne hovedangumente~: 
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1. Økning i inntekt, 0onbedningen av anbeid6betingel6en, 
mene opply6t og iibenai pen6onaipoiitikk o6v. endnen ik

ke i 6eg 6elv på noen gnunnieggende måte den kla66e -6itua-
6jonen indu6tnianbeidenen be6innen 6eg i. Tno66 di66e 6on
andningene en han 6nemdele6 en mann 6om tjenen ~Ll livet6 
opphold ved å 6tille 6in anbeid6kna6t til nådighet 6on 
en anbeid6kjøpen mot lønn 6om vanligvi6 blin betalt pn.an
beid66tykke, time eilen dag. Nye 6onmen 6on indu6tniell on
gani6a6jon ga opphav til nye 6onmen 6on pne66 elten unden
tnykkel6e i anbeidet - 6om 6.ek6. ovengang til 6ki6tanbeid 
og biokkening av muligheten til 6on6nemming 6on de 6om an
beiden "på gulvet" i 6abnikkene. Fon mange indu6tnianbeide
ne, og 6pe6ieit 0on dem 6om ikke han 6pe6iaiutdannel6e, kan 
det å oppnå til6tnekkeiig lønn til å ha en middeikla66e-le
ve6tandand bety at de må ta anbeid 6om en 6pe6ielt lite be
lønnende (i 6eg 6elv) elten 6om en av et ubehagelig 6lag -
det vil 6i anbeid 6om bane kan oppleve6 6om 6lit. Fon an
beidene 6om han knopp6anbeid vil det & komme på "oven6iod6-
nivå" 6om o6te6t kneve en ve6entlig mengde oventid6anbeid 
på toppen av en vanlig anbeid6uke 6om aiienede en lengen 
enn den hvit-6nipp-anbeidenen han. Vet en og6å påvi6elig 
at mange typen indu6tni-anbeid, og o6te de hvon det en mu
lig å oppnå høy lønn, vinken hindnende på anbeidenen6 liv 
utenom anbeid6tida; i denne 6ammenheng en 6ki6tanbeid og 
oventid igjen hoved6aktonene, og vinkningene av iallfiali 
den 6øn6te av dem vil menke6 6tadig men. Man kan geneneit 
6i at de tenden6en 6om kjennetegnen 0onandningene i indu-
6tnien idag ikke entydig vinken i netning av neduk6jon av 
kla66e6on6kjelien og kia66edeling. Og at neduk6jonen, i 
den gnad den 6onekommen, men en tegn på oppkom6ten av "hvit-
6nipp-anbeidene" enn på at det en i6end med å utvikle6 en 
type "kjeledne66"-ongani6a6jon6menn av anbeidene. Ikke de6-
to mindne 6inn6 det 6nemdele6 6tone 6on6kjelien mellom an
beid66itua6jonene 6on de 6om han knopp6anbeid og de 6om ik
ke han knopp6anbeid, og iike6å en det kanakteni6ti6ke 6on-
6kjelien mellom de anbeid6-en6aningen de to gnuppene han og 
i det møn6ten av anbeid6-neiatent at6end de han både i og 
uten6on anbeid66itua6jonen. 
2. På 6amme måte 6om 6onkjempenne 6on bongeniiggjønel6e6-
te6en han ovendnevet den vinkning høyene lønningen og 6on
andningen i de 6Y6i6ke og 6o6iaie omgivel6en på anbeid6-
pia66en han på kla66e6tnuktunen, han de og6å ovenvundent 
vinkningene av økende kjøpekna6t og 6onbnuk, og 6onandnin
gen i det 6y6i6ke og 6o6iale miljø i hjemmet. Liv66tiien 
ho6 de nelativt vei6on6øngede anbeidene og dene6 6amilien 
6om bon i nye bolig omnåden en 6on6kjeilig 6na 0onhoidene 
i men typi6ke anbeiden-bolig6tnøk. Men ne6ultatene av våne 
6tudien vi6en at 6like 6on6kjellen ikke betegnen noen oven
tagel6e av middeikla66e-6onmen 6on 6o6ialt 6amkvem. Ven 
liv66til vi 6ant kan bedne 6onkiane6 6om en tiipa6ning av 
gamle nonmen til nye behov og muligheten, enn 6om en gnunn
leggende nonmativ nyonientening. Vet 6om en enda klanene 
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eÆ at mateÆiell vel6tand elleÆ det å bo i et boligomÆåde 
6om haÆ middelkla66e-kaÆakteÆ, ikke på noen måte 6øÆeÆ til 
integÆa6jon av kÆopp6aÆbeideÆe og deÆe6 0amilieÆ i middel
kla6 6 e - kÆet6 eÆ 

3. Et annet tvil6omt ledd i aÆgumenta6jonen oOÆ boÆgeÆlig-
gjøÆel6e eÆ at a6piÆa6joneÆ om økonomi6k avan6ement 6kul

le med 0øÆe et lignende øn6ke om 6tatu6-økning. Vå~e ~e6ul
tateÆ vi6eÆ at dette eÆ en 6oÆbindel6e man ikke nødvendig
vi6 6inneÆ. Blandt ektepaÆene 6ynte6 ikke motiva6jonen 60~ 
å oppnå høyeÆe mateÆiell leve6tandaÆd å med 0 ø~e noen 6tÆe
ben etteÆ 6tatu6-økning. OÆienteÆingen til 6Æamtida vaÆ i 
6tøÆÆe gÆad betinget av aÆbeide~ne6 u0oÆandÆede kla66e6l
tun6jon 6om pÆodu6enteÆ, enn av det at de vaÆ i6tand tll å 
kon6umeÆe meÆ." 

(Oversatt av Bjørn Fætten) 

ARBEIDERBEVEGELSENS LEVERE SOM ARISTOKRATER 

I artikkelen "A~beide~ne6 kamp mot loven" i dette nummer 
av va~døge~ illustreres LO-ledelsens generelt forsiktige, 
systemirnmanente og reformistiske linje som røper interesse 
for kapitalismens bevarelse. I kontrast står massenes revo
lusjonære opprørstrang som i visse historiske perioder har 
kommet til uttrykk. Den empiriske undersøkelsen i England 
imøtegår myten om at hele arbeiderklassen aksepterer og øn
sker borgerskapets livsstil. Den myten skapes av borgerska
pet selv som vil rettferdiggjøre og beholde sin egen leve
måte. Samarbeidet mellom LO-ledelsen, NAF og staten er et 
karakteristisk trekk ved den administrerte industrikapitalis
men i Norge. Toppsjiktet i den organiserte arbeiderbevegel
sen har satt samarbeid med arbeidskjøperne opp på program
met. Ledernes situasjon er priviligert i den hierarkiske 
kapitalismen. De har høy status og gode materielle vilkår 
(LO-forman Aspengren hadde i 1969 inntekt på 78500 kroner, 
DNA6 formann Trygve Bratteli hadde 92300 kroner) Kapita
lismen gir arbeidernes ledere prestisje,makt og privilegier, 
de utgjør det egentlige "arbeideraristokratiet" som har 
objektive interesser av å bevare systemet. 

INDUSTRIELT DEMOKRATI 

"Industrielt demokrati'',"bedriftsdemokrati" og andre forsøk 
med arbeidere i bedriftsledelsen vil under kapitalismen væ
re tiltak for å få arbeiderne aktivt med på profittmaksime
ring, sin egen undertrykkelse og imperialistisk utbytting. 
Arbeiderne kan ikke drive bedriften annerledes eller "bedre" 
enn profesjonelle bedriftsledere, de må alle bøye seg for 
kapitaliswens inder lover om konkurranse og profitt. Disse 
lovene er ubønnhørlige, følges de ikke har bedriften ingen 
eksistensberettigelse under kapitalismen. Derfor vil "indu
strielt demokrati" uten sosialisme være kapitalens forsøk 
på å få arbeiderne aktivt med på undertrykkelsen av sine 
klassebrødre i den 3 verden. De gjøres ansvarlig for noe de 
ikke kan påvirke. 91 




