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«Arbeidermakten» — Arbeider
klassen og fagforeningene i de 
sovjetiske bedriftene

INNLEDNING.

I 1973 var 81.3% av alle yrkesaktive i Sovjetunionen lønnsmot
takere: 60.3% var industriarbeidere og resten fordeler seg på
funksjonærer, sovkhos-arbeidere (arbeidere ved statlige land- 
bruksforetak), ansatte i offentlig tjeneste, i helse- og under
visningsvesen samt vitenskapssektoren.1 Det er disse som sitter 
med makta - slik er det i alle fall å forstå ifølge forfatningen.
For å ivareta ledende administrative oppgaver har den helt nye 
vitenskap for arbeiderorganisering og arbeidsledelse opprettet 
en ny sjølstendig stilling: Den 1.februar 1971 ble det første 
sovjetiske institutt for ’’Forvaltning av Folkehusholdningen” 
åpnet i Moskva. Gjenstanden for de studier som blir drevet der 
innen sosiologi og psyko-sosiale vitenskaper er forholdet mel
lom det ledende personal og de underordnede (podtsjinjonny).
Denne nye yrkesgren blir utvilsomt legitimert gjennom ”den vit
enskapelige og tekniske revolusjon”, som fordrer at man går over 
til en høyere grad av "demokratisk sentralisme" - som igjen står 
i sammenheng med et dialektisk forhold mellom sentralisert led
else og kollektivt initiativ.
Forøvrig har "arbeidermakt" i bedriftene i Sovjetunionen hele 
tiden, fra og med 1918, blitt utøvd i form av enmanns-ledelse 
(såkalt "enhet i ledelsen"). Sjøl under de nåværende forhold med 
høyere industrikonsentrasjon (opprettelse av "produksjonssammen
slutninger" hvor ca. 10 bedrifter er slått sammen) og med "viten
skapelig" ledelse av bedriftene har man bevart prinsippet om en- 
manns-beslutning: "direktørrådene" som står i spissen for produk
sj onssammenslutningene har bare uforpliktende rådgivningsfunksjon
Det skulle være unødvendig å framheve de kommunistiske partiorgan 
isasjonenes avgjørende rolle på alle nivåer og hos alle instanser
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som utøver økonomisk og politisk makt: Denne rolle har i dag 
fått en mer politisk og mindre administrativ karakter enn noen 
gang tidligere og er like lite gjenstand for angrep, like uan
gripelig som den alltid har vært. Men hvordan kan det de kom
munistiske kamerater kaller "sosialistisk demokrati i stadig 
utvikling" virkeliggjøres i de sovjetiske bedriftene under sli
ke forhold? Hvordan fungerer denne "stadige og mangfoldige 
medbestemmelse" hvorved "det ikke er mulig å fatte noen beslut
ning av betydning i en bedrift uten at arbeiderne har diskutert 
saken"?2 Hvor kan man peke på tilfeller av den "økende demo
kratisering" som "i Sovjetunionen lar oss bli vitner til fød- 
selsveene for dette store folkets gamle drøm: arbeiderregjer
ingens fødsel"?3
Underlig og forvirrende er denne sovjetiske virkelighet, som 
også i dag kaller på de mest motstridende dommer: For noen.er 
den et sprudlende demokrati, for andre statlig livegenskap og 
"konsentrasjonsleir"!4 Å etterprøve denne virkelighet gjennom 
egen erfaring leder på ingen måte til definitive svar i første 
omgang: Bare den som har levd i Sovjetunionen i flere år gjen
nomlever denne sammenfletningen av motsetninger, denne virke
lighet som er så rik på nyanser og uventede sider og som om- 
velter vissheter som tilsynelatende var helt sikre.
Det dreier seg ikke om å tilhylle en verden som måtte^forbli u- 
tilgjengelig for rasjonell bevissthet med et hemmelighetens 
slør. Det dreier seg snarere om å befri seg fra fordommer som 
- fra høyre til venstre og over alle sjatteringer av ytterste 
venstre gjennom alle dets drømmer og skuffelser - fremdeles er 
til hinder for å se på Sovjetunionens land og folk som noe an- 
net enn bare en "illustrasjon" for politiske teser. Den marx
istiske analyse av Sovjetsamfunnet som det ennå gjenstår å 
framstille og som er og blir av livsviktig betydning for de in
ternasjonale venstrekrefter, må komme til å forlate "illustra
sjonens" smale sti sammen med tilhørende moralske verdidommer 
og teoretiske legitimeringer; i stedet må analysen vende seg 
til de uendelig mye videre og og kompliserte sosiale, etniske 
og psykologiske realiteter i den verden som så dagens lys i ok
tober 1917 og som siden ble støpt i den stalinistiske smie.
Studiet av disse realitetene vil mindre stå til tjeneste for å 
stadfeste eller avkrefte gamle hypoteser enn til å tjene en 
overgangs-utvikling, altså til å formulere hypoteser som 
venstresida i dag kan arbeide meningsfullt ut fra.
Når man i dag har lettere tilgang til disse realiteter og let
tere kan gi slipp på endel antikverte skolastiske diskusjons
tema skyldes dette forutsetninger som ikke fantes bare for 
noen få år siden: på den ene siden utvidelsen av kontaktmulig
hetene, reiselettelser og forlengede oppholdstillatelser i Sov
jetunionen, på den annen side framskritt innen sosial tenkning
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i Sovjet tekket være den politiske oppvåkning for en intelli- 
gensia som står på randen av systemet. Men denne utvikling 
skyldes også noe som man lett overser: det fullstendig "legale” 
oppsving som understøttes av makthaverne innen sosiologisk, øk
onomisk, demografisk samt andre typer forskning - altså studie- 
grener som det sovjetiske samfunn lærer å erkjenne seg selv 
gj ennom.
Fra disse kildene har vi øst for i all beskjedenhet å nærme oss 
problemet med "arbeidermakt" i den sovjetiske bedrift. I løpet 
av fem år har vi gjort iakttakelser i Sovjetunionen, bl.a. be
søkt tallrike bedrifter og fabrikker og samlet en rikdom av in
formasjoner om sosiale forhold. Herved har vi lagt hovedvekten 
på bedriftsledelse samt fagforeningenes virksomhet. Vi var nødt 
til å forbigå en mengde sentrale synspunkter, som f.eks. plan
legging og organisering av industriforvaltning på nasjonaløkon- 
omisk nivå, saker som vi bare kunne streife inn på. Men i alle 
tilfelle syntes det uunnværlig å holde fast ved enkelte allmen
ne trekk ved arbeiderklassens nåværende utvikling i Sovjetuni
onen.
I. DEN SOVJELISKE ARBEIDERKLASSEN I DAG

I 1917 var de bare en håndfull: lite mer enn millioner in
dustriarbeidere og 5 millioner landarbeidere ut av en totalbe
folkning som i 1913 var på 159 millioner mennesker. I dag ut
gjør de flertallet: arbeidere og funksjonærer utgjorde i 1970,
80% av befolkningen (1913: 17%, 1959: 68.3%), arbeiderne alene 
55%. Av disse er de fleste ansatt i store, arbeidsintensiv 
bedrifter: i 1967 beskjeftiget 5500 bedrifter av et totalt an
tall på 48 000 rundt 60% av de yrkesakrive arbeiderne og lever
te en tilsvarende høy andel av det totale industriprodukt.
Det ligger klart i dagen at denne arbeiderklassen bare i ytterst . 
liten målestokk kan ha noe til felles med det proletariatet som 
stormet Vinterpalasset i oktober 1917. Hverken i sosial eller 
politisk henseende er dagens arbeiderklasse identisk med det da
værende proletariat, og den er heller ikke dette proletariatets 
"etterfølger" på samme måte som våre europeiske proletariater 
"følger etter" sine tidligere slektsledd, idet de kunne overta 
deres yrkesmessige og fagorganisatoriske tradisjoner. Disse 
forvaltninger som i løpet av et halvt århundre med sosialistisk 
oppbygning - spesielt industrialisering - er blitt bevirket 
gjennom revolusjonær tradisjon, har først og fremst preget Russ- 
lands sosiale historie med diskontinuitetens og omveltningenes 
stempel.
Oktober-proletariatet var bare et forsvinnende mindretall - det 
var konsentrert på noen få byer (400 000 i Petrograd alene) - 
og i 1918 hadde mellom 60 og 70% av arbeiderne yrkesutdannelse.
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Storparten av dette proletariatet ble oppsplittet i løpet av 
borgerkrigen; det ble desimert under kampene (hvor det spilte 
en avgjørende rolle) og likeså gjennom sjukdommer og hungers
nød .
Etter at de ble utskrevet fra den Røde Arme trådte de fleste 
av de overlevende inn i statsforvaltningen. Bare en mindre del 
av dem gikk tilbake til produksjonen, hvor de sammen med unge 
mennesker fra landsbygda kom til å utgjøre arbeiderklassen i 
åra hvor den MNye Økonomiske Politikk” ble gjennomført. Denne 
utviklingen stabiliserte seg på følgende måte: i 1920 hadde 
40% av arbeiderne yrkesutdannelse, i 1929 var det 70%. På det
te tidspunkt fantes det alt en fagforeningsbevegelse som skulle 
bli hårdnakket bekjempet av Stalin. Den forserte industriali
seringen førte med seg en djuptgripende omveltning: Mot midten 
av 30-tallet talte de fagutdannede arbeiderne ikke mer enn 40- 
50%, siden flertallet fra da av består av landarbeidere som er 
revet opp fra sitt rotfeste. Det var på denne tiden det store 
’’bruddet" satte inn, både i faglige og politiske tradisjoner: 
tilstrømning av folk fra landsbygda, deretter tiltakende ar
beidsdeling som i tilknytning til politimessige tvangsåtgjerd- 
er fikk de siste rester av fa'gforeningsånd til å bryte sammen.
Det finnes kun få eksakte opplysninger om arbeiderklassens so- 
sialstruktur i årene 1930-1950. Et stort antall arbeidere dro 
til fronten i 1940-45; mange kom aldri tilbake. Gjenoppbyg
gingen var det kvinner, ungdom og bønder som satte i gang med.
Disse tre vekstkilder er blitt værende fram til idag. I tillegg 
til dette kommer en bedre skoleutdannelse før de nye arbeiderne 
trer inn i produksjonen. I løpet av tjue år (1950-1970) har 
antallet steget på over 66 millioner (1970). Hvor kommer disse 
massene fra?
Det ligger nær for hånden å merke seg tilstrømningen av kvinner: 
26 millioner som fulgte av den naturlige generasjonstilvekst.
Men framfor' alt - likegyldig om det dreier seg om menn eller 
kvinner, om unge eller ikke helt unge mennesker - må man merke 
seg det tilskudd som skyldes den vedvarende flukten fra lands
bygda og den direkte verving som i første rekke skjer ved at 
kolkhosarbeidere blir overført til sovkhoser og- ved at det byg
ges nye yrkesskoler og tekniske høyskoler.
Den sovjetiske arbeiderklassen befant seg altså under og etter 
den 2. verdenskrig fremdeles i mange henseender i en dannelses- 
prosess; dens viktigste strukturer er blitt konsolidert i løpet 
av de siste 15 år. Men tilstrømningen av ukvalifiserte landar
beidere går mot slutten, i alle fall for den nærmeste tid. Vi 
befinner oss ved et vendepunkt for den sosialhistoriske utvik
ling.
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Enda mer karakteristisk enn den sovjetiske arbeiderklassens nå
værende utvikling er dens utdannelses- og kvalifikasjonsnivå. 
66.1% av arbeiderne (mot 46.5% av kollektivbøndene) hadde ved 
begynnelsen av 1973 høyere eller videregående skoleutdannelse 
(med eller uten eksamen, i alle fall minst 7 år); for funk
sjonærene var tallet derimot 96.2%.
I 1970 var 96.9 millioner arbeidere og funksjonærer beskjefti
get i den sovjetiske samfunnshusholdningen, mens 79.5 millioner 
personer var under utdanning. 49.7 millioner elever befant 
seg innenfor den allmennutdannende del av skoleverket, 4.6 mil
lioner var under høyere utdanning, og 4.4 millioner under høy
ere teknisk utdanning. Samtidig lærte 6.4 millioner arbeidere 
et nytt yrke, mens mer enn 15 millioner besøkte kurser for vid
ere utdanning. Bare ti år tidligere hadde ikke mer enn halv
parten så mange arbeidere vært under utdanning (10.9 millioner).

Historisk og nåværende arbeiderklasse

Ifølge ideologien (marxismens ideologi) skal arbeiderklassen 
fullføre sin misjon og gjøre sitt verdensomspennende kall til 
virkelighet - helt til klassene forsvinner og alle sosiale grup
peringer smelter sammen i et homogent fellesskap: arbeiderne i 
det kommunistiske samfunn.
Erfaringen taler på mange måter til fordel for disse ideene. 
Produktivkreftenes vekst har ført med seg en voksende arbeider
klasse; arbeiderklassen er tallrikere og har mer innflytelse 
enn før. Det er denne klassen som fra 1917 og fram til i dag 
har utgjort samfunnets fremste støttepillar i kjeden av makt
kamper, industrialisering, kollektivisering, krigen mot Hitler 
og gjenoppbygningen: mot føydalherskerne som var blitt berøvet 
sin makt og et borgerskap som var blitt fratatt sin eiendom, mot 
rikbøndene, småborgerskapet og de nølende eller fiendlige mel- 
lombøndene, mot' utenlandsk imperialisme og mot alle former for 
kontrarevolusjon i inn- og utland.
Det som står tilbake1 er å undersøke hvilke sosiale nydannelser 
som har fulgt i kjølvannet på det tekniske og vitenskapelige 
framskritt og hvilken ny rolle som derved er blitt arbeiderklas
sens lodd. Å gjennomtenke begrepet for arbeiderklassen er gjen
stand for andre undersøkelser, og for tida føres det livlige 
diskusjoner om dette i Sovjetunionens sosiologiske litteratur. 
Det som interesserer oss her i øyeblikket er forsøket på å jam
føre vår arbeiderklasse av i dag med arbeiderklassen på et tid
ligere stadium av Sovjetunionens historie, og derved stilles 
spørsmålet om klassens maktredskaper. Av disse velger vi ut to: 
ledelse av bedriftene og fagforeningenes rolle.
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2. ÆDRIFTEN MED MONARKISK LEDELSE

De fleste av de bedriftene jeg undersøkte mellom 1964 og 1969 
befaht seg mer eller mindre i en tilstand av økonomisk 'omstruk
turering. Jeg var altså vitne til deres "gjenopplivning": ikke 
bare som samfunnshusholdningens basisceller - for det fortset
ter de å være trass i at de stadig oftere integreres i mektige 
industrikomplekser - men også at de kalles til live som jurid
iske personer med øket bevegelsesfrihet.
I en viss utstrekning er det mulig å ’’kjenne Lusa på gangen” 
ved at direktørene nå er tilbøylige til å snakke om profitt, 
rentabilitet og ytelsesevne. Men her tar også likheten med 
vestlige bedrifter slutt. Alle tegn overtyder besøkeren om at 
han har å gjøre med en helt annen sosial helhet, sjøl om han 
står i fare for kanskje ikke å se noe mer i dette enn politiske 
overflatefenomener uten større betydning: grafiske framstilling
er og veggparoler bekjentgjør bedriftens planer, ærestavler og 
billedgallerier kunngjør om ”velfortjente" arbeidere osv..
Den "bedriftspatriotisme" som man kan legge merke til hos så 
mang en direktør og som kollektivene gir seg av med, har i siste 
instans bare noen mening i samband med det arbeid man står sam
men om, og dermed er man henvist til det som gir seg j. overens
stemmelse med plantilvisninger, med den belønning en bedrift kan 
oppnå for sin ytelse, med den rolle partiutvalget spiller i den
ne forbindelse, med ”folkekontrollens" virksomhet osv.. Vi må 
i alle fall ikke glemme at den sovjetiske bedrift bare besitter 
den reglementerte bruksrett, ikke eiendomsrett og slett ikke fri 
disposisjonsrett over de statseiendommer som den forvalter: Den 
sovjetiske bedrift er ikke bare en produksjonsenhet;, den er og- 
og blir et ledd i en ubrytelig kjede, den er og blir en karakter
istisk politisk-sosial kroppsdel -i den sosiale struktur.
Når en bedrift engang har oppnådd en viss størrelsesorden, da er 
den noe mer enn bare en arbeidsplass, da blir den til et verita
belt sentrum'for produksjon og undervisning, et sentrum for po
litiske samtaler og kulturell underholdning - skjønt uten den 
ånd av demokratiske ’’meetings" som de sovjetiske funksjonærene 
driver gjøn med dem for.
Mine vandringer gjennom bedriftene stadfester de kunnskaper jeg 
hadde på forhånd: alle funksjoner og samordninger i den sovjet
iske bedrift er strengt hierarkisk strukturert. De økonomiske 
spørsmål blir drøftet mellom direktøren, hans assistenter, in
geniøren og ledelsen for tilsynsnemnda for bedriften. Ofte del
tar partisekretæren i diskusjonene. Langt mer sjelden - og 
nesten aldri uten at jeg sjøl hadde ytret ønske om det - hender 
det at det også viser seg en og annen fagforeningsfunksjonær.
Når han er tilstede dreier samtalen seg om sosiale spørsmål. Mer 
enn en gang skjøt jeg inn spørsmål til temaet "medbestemmelse",
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og det hendte også mang en gang at jeg mottok beredvillige ut
greiinger av militante fagforeningsfolk - men dette skjedde 
nettopp ikke mer enn mang en gang. Som oftest var svarene u- 
klare, og ofte nok kunne man ikke unngå å legge merke til at 
bedriftsledelsen rynket brynene av forundring, som om jeg burde 
unngå å stille slike spørsmål i framtida. Disse herrer hadde 
åpenbart viktigere saker fore enn om å tale om så gammeldagse 
ting som "medbestemmelse"'.

"Etter dirigentens taktstokk"

"St godt sammensatt symfoniorkester, hvor hver enkelt behersker 
sin del til fulle og framfører den med beåndet skaperkraft uten 
så mye som et bruddstykke av et sekund å komme ut av den rytmen 
som blir angitt av taktstokken til dirigenten... ." Slik lyder 
idealet for sosialistisk ledelse, slik det blir beskrevet av so
sialøkonomen Piervouchine. Det heter særskilt i tillegg til det
te: "Direktøren er statens tillitsmann... . Han står ansvarlig 
for alt... hans beslutninger er bindende for alle ... . Riktig- 
nok handler ikke direktøren alene i alle saker. Han har medar
beidere, han henter råd hos ingeniørene og teknikerne, hos 
verksmestrene, arbeiderne og hos avantgarden. Men det er han 
selv som fatter de endelige beslutningene."
Ved siden av denne generalstab med mer eller mindre oppdelte 
særrettigheter finnes det to instanser: partikomiteen og fagfor- 
eningskomitéen. Den første inntar omtrent samme posisjon i be
driften som "det politiske kommisariat" gjorde i hæren: den 
overvåker alt, følger med at moralske og politiske normer blir 
fulgt opp. Fagforeningskomiteen derimot har å gjøre med det so
siale kollektiv. Det er mange tannhjul som griper inn i hver
andre mellom disse tre instansene: Direktøren er ofte medlem 
både i partikomiteen og i fagforeningskomiteen. Det kan altså i 
beste fall væte snakk om en trehodet bedriftsledelse, hvor den 
økonomiske styring i -alle tilfeller hviler på en eneste mann, 
sjøl om han stadig vekk omgir seg med "rådgivere".
Afanasev definerer i sin bok "Vitenskapelig (bedrifts-)ledelse" 
den "demokratiske sentralisme" som hersker i bedriften som i en
hver annen sovjetisk institusjon: på den ene side initiativ og 
kontroll fra massene, valg på de ledende krefter, men på den an
nen side sentralisert ledelse, enhetlig autoritet i anvisning av 
oppgaver, mindretallets underkastelse under flertallet. Men i 
virkeligheten er kontrollen en sak for den aller øverste myndig
het, altså er den arbeiderstatens sak, og det er den alene som 
har rett til å "velge" direktørene.
Det skille som Lenin forsøkte å innføre ved hjelp av sitt begrep 
om enmannsledelse i bedriftene - mellom kollegial beslutnings
prosess og personlig ansvar ved iverksettelsen - et slikt skille 
leter man i praksis forgjeves etter. "Kollegialitet" finner en
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mye heller på nivå med rådslagning mellom tekniske og viten
skapelige eksperter, en rådslagning som det ikke er mulig å 
tenke seg at en moderne bedriftsledelse kunne være foruten.
Den -sovjetiske bedriftens pyramidale struktur tilsvarés av en 
skarp skillelinje mellom ledende og utøvende personal. Lønns- 
hierarkiet er ikke bare stilt i samsvar med rangeringen etter 
teknisk kompetanse eller kvalifikasjoner; det samsvarer også 
med hierarkiet av sosiale funksjoner. Prinsippet med enmanns- 
ledelse går tilbake til Lenin; den strengt monarkiske tillemp
ing av dette prinsipp daterer seg til begynnelsen av 30-årene: 
man bør buske på at til og med trust-vedtektene fra 1927 fast
satte organer for kollegiale beslutningsprosesser.
Gjennom den reformen som ble innledet i 1965 ble situasjonen 
vesentlig forandret: Det området hvor direktøren kan ta inia- 
tiv ble betraktelig utvidet - og dermed gjaldt det samme for 
hans autoritet. På den annen side synes kravet om initiativ 
fra funksjonærer og arbeidere å motsi en slik maktkonsentra
sjon i hendene på en enkeltperson. Fra sosialøkonomenes side 
bar det riktignok reist seg lavmælte protester, men den nye 
loven stadfester dette prinsippet meget strengt; det er be
riket med klausuler om medbestemmelse og om deltakelse i be
stemte rettigheter.

Utvikling mot kollegialt "management"?

Medbestemmelses-problematikken er blitt inngående behandlet i 
presse og litteratur. Håndbøker for bedriftsledere og tids
skrifter som egentlig burde gi den beste .utredning om disse 
sakene, er på dette punktet ikke til å bli særlig klok på. Noen 
få økonomer - slik som Birman - benytter seg av begrepet "demo
kratisering” for å gi uttrykk for sine forestillinger vedrør
ende bedriftsledelse. Debatten om medbestemmelse blusser sta
dig opp med ujevne mellomrom, og her står Anafasev som sosiolog 
på det standpunkt at prinsippet om enmannsledelse ikke ubeting
et må stå i veien for å gjennomføre prinsippet om sjefens "valg
barhet".
Det er mulig at man kommer til å vende tilbake til en viss kol- 
legialitet gjennom omveien over industriell konsentrasjon. I 
Leningrad på slutten av 60-tallet rådslo såkalte "direktørråd" 
som stod i spissen for produksjonsforbund, om innføring av ny
heter: Her dreier det seg imidlertid ikke om bedrifts(-ledelses)
råd, men om et slags parlamenter hvor det sitter sjefer for 
fusjonerte bedrifter.
Disse kommisjonene har rådgivende funksjon, og støtter opp under 
forbundsdirektørene.
Overgangen til "vitenskapelig arbeidsorganisering" fordrer i al
le fall at man vender bort fra de kvasi-militære kommandoskik- 
kene som enkelte direktører bare med uvilje gir avkall på.
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Videre er det nødvendig med en stadig konsultasjon mellom be
driftens ulike "kompetanser”. På denne måten danner det seg et 
nytt lederskap som framviser alle kjennemerker på den moderne 
"manager” - slik vi f.eks. kjenner ham fra amerikansk industri.

Innskrenket medbestemmelse: Produksjonskonferansene

I prinsippet er det allerede blitt skapt et organ for ekte med
bestemmelse fra arbeidernes side: det dreier seg om de "Faste 
Produksjonskonferanser" som ble innført av Krustsjov i 1957.
Dette begrepet eksisterte allerede på begynnelsen av 1920-tal- 
let. Det står ikke i motsetning til prinsippet om enmannsledel- 
se: det dreier seg om "produksjons"-ledelse, ikke om "bedrifts"- 
ledelse. Hovedhensikten med disse konferansene er i hvert fall å 
gjøre arbeiderne fortrolige med alle de problemer som henger 
sammen med produksjonen: utarbeidelse og gjennomføring av plan
er, tekniske fornyelser, arbeidsorganisering osv.. I 1957 ble 
det blåst nytt liv i disse konferansene, som under Stalin prak
tisk talt var gått i glemmeboka. Tidsrytmen for denne innret
ningen ble fastsatt ved en felles beslutning av regjeringen og 
fagforeningene 9.7.1968. De finner sted en gang i måneden på 
hvert verksted, og en gang i kvartalet på bedriftsnivå. Be
driftsadministrasjonen "skal" ta hensyn til de tilrådninger som 
kommer fra konferansene, men det er ingen lov som tvinger den 
til det. I alle fall er den administrative ledelse adressat 
ved disse konferansene.
Det er satt veldig vidtrekkende mål. Ifølge en bok som ble of
fentliggjort i 1965 av to sosialøkonomer dreier det seg om 
"kimcellene for den kommunistiske sjølforvaltning". Krustsjov, 
som skal ha vært svært imponert over det jugoslaviske eksperi
ment, sørget sjøl for at det ble satt i gang eksperimenter med 
"produksjonskomiter" som utgikk fra de faste produksjonskon
feransene. Disse komiteene hadde rådgivende funksjon hos den 
administrative ledelse og sto i det minste fram som den løfte
rike begynnelse på medbestemmelsens tidsalder. Denne bestemmel
sen går tilbake til november 1962. Etter den tid er det i alle 
fall ikke blitt noe mer snakk om den. "Komiteene" synes å ha 
vært dødfødte: uten noe nøye avgrenset autoritetsfelt og uten 
endring i bedriftenes ledelsesstruktur kunne de knapt tjene noen 
hensikt.
Ikke lenge etter den første tidens begeistring fulgte skuffel
sen. Ved bedriftene i Kharkov falt f.eks. antallet konferanse
deltakere fra 1959 til 1965 fra 855 510 til 595 912, altså med 
en tredjedel. Ved en rundspørring om hvilken sosial aktivitet de 
hadde størst interesse for, var det bare 3% av arbeiderne som 
nevnte arbeidsorganisering og produksjonsledelse (derimot var 
det 20% som uttalte seg til fordel for "sosial kontroll", og
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21.7% var for å forsvare det offentlige styresett og å kjempe 
for forbedring av arbeidsdisiplin). På spørsmålet: ’’Hvilket 
organ er det som etter Deres mening sikrer arbeiderne den mest 
virksomme medbestemmelse ved ledelsen av produksjonen?'\ var det 
bare 43% som svarte: ”De Faste Konferansene”. Konferansene 
rangerte etter ’’partiorganisasjonene”, som uten tvil utgjør den 
mest reelle maktfaktor i bedriftene ved siden av administrasjon
en, og de kom også bak ’’arbeiderforsamlingene”, som på verk- 
stedsplanet er forum for hele arbeidsstyrken.
Men på alle møter hvor bedriftsledelsen er representert, har 
sistnevnte part alltid overtaket: I løpet av de 26 sesjoner 
som i løpet av år fant sted i Kharkov, var det i alt 75 per
soner fra den administrative og tekniske ledelse som tok ordet, 
mot bare 51 arbeidere. Det som er i veien med denne medbestem
melsen er at arbeiderne ganske visst får komme til orde, men må 
gå fullstendig uten noen slags forberedelse til møtene og vite 
på forhånd at de sakene som ligger dem nærmest på hjertet ikke 
kommer til å bli berørt.
I mellomtiden befinner vi oss midt i 70-årene. De faste konfer
ansene har vært her i 15 år, og det er gått et ti-år siden re
formen. Og i dag er det vel ingen som snakker om ’’kimceller til 
sjølforvaltning” lenger. Likevel har man fått realisert medbe
stemmelse i en viss utstrekning. I konferansene får man i det 
minste luftet slike problemer som skyldes uoverensstemmelse mel
lom arbeiderne og den administrative ledelse. I visse storbe
drifter - først og fremst i Leningrad - er konferansene blitt et 
forum som teller. Her forsøker man å utøve retten til å skaffe 
seg innsikt i de hemmeligheter som gjelder bedriftenes forret
ningsmessige og administrative ledelse. Men dette er blitt en 
bomerang: Fagforeningene reiste kravet om at konferansenes ret- 
togheter skulle utvides slik at de kunne bli ’’hovedorgan for ar- 
beiderdemokratiet”, og dette ble riktignok-fulgt opp av at re
gjeringen og fagforeningene i en felles beslutning nøye fastla 
konferansenes rolle. Men til gjengjeld ble hyppigheten for kon
feransene innskrenket til een gang pr. kvartal pr. verksted, og 
den obligatoriske forretningsmeldingen som tidligere ble lagt 
fram for arbeidsstokken hver 6. måned, blir nå framlagt bare en 
gang i året. Uansett hvor langt ’’arbeiderdemokratiet” nå skulle 
strekke seg - sjefene, som etter skikk og bruk av og til blir 
innbudt til konferansene, men som ikke ubetinget er forpliktet 
til å delta, får likevel stadig det siste ordet. ”En skole i 
lederskap”? Kanskje det, men alt forblir på sin faste plass: 
her ’’lærerne” og der borte ’’elevene”.

å. ' FAGFORENINGENE: EN SKOLE I KOMMUNISME"?

Som organisasjon for arbeidermassene tjener fagforeningene til 
å samle arbeiderne i kollektiver, til å høyne deres arbeidsiver
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og arbeidsdisiplin og til å ’’ivareta" deres sosiale interes
ser. De er'det fremste virkemiddel for deres integrasjon (i 
systemet). I 1971 var 98 millioner sovjetiske arbeidere or
ganisert i fagforeninger: bortimot samtlige av de 92 million
er arbeidere og funksjonærer som for tiden utgjør den sov
jetiske folkehusholdningens samlede arbeidsstokk. I tillegg 
til dette kommer nesten fjerdeparten av de ansatte ved kolk- 
hosene (16 millioner), som først for kort tid siden er blitt 
opptatt i fagforeningene.
Fagforeningenes integrasjon i statsapparatet strekker seg alle
rede ganske langt. Men er nå fagforeningene, slik det ofte blir 
hevdet i Vesten, bare et slags påheng til staten? I så fall 
måtte det dreie seg om kostbare og temmelig overdresserte "på
heng", og det ville gjenstå å forklare på hvilken måte deres 
funksjonelle autonomi er blitt rettferdiggjort og forsterket i 
løpet av de siste 20 år. I alle fall slår statuttene fast at 
fagforeningene er underordnet kommunistpariet: "Fagforeningene 
utfører hele sitt arbeid under ledelse av Sovjetunionens Kom
munistiske Parti, som er Sovjetsamfunnets organisatoriske og 
ledende kraft". Dreier det seg altså ikke om noe mer enn en 
slags "transmisjonsbelter" fra parti og stat til de arbeidende 
kollektiver?
De sovjetiske fagforeningene utfyller en tresidig oppgave: de 
tar del i anstrengelsene for å høyne produksjonen, de ivaretar 
sosiale interesser og representerer arbeiderne. Man vil kanskje 
si at dette ikke er noen særlig ny definisjon. Men vi skal få se 
at den står for en levende realitet og ikke for et størknet rok- 
kespill.
Under Stalin var det bare nr. 2 av de tre funksjonene som'hadde 
noen ekte betydning: fra og med 1933 er fagforeningene betrodd 
forvaltningen av de yrkesaktives sosialforsikring, samt organi
seringen av deres fritid og ferier. Den tredje funksjonen var 
helt uten substans, og den første var i det store og hele inn
skrenket til organiseringen av "sosialistisk kappestrid". I dag 
blir begge disse futiksjonene konkretisert så det virkelig mon
ner gjennom kontrollrettigheter og lovgivende initiativer. Den 
sentrale inntektsreguleringen blir gjennomført av regjeringen 
og fagforeningenes sentralråd i fellesskap.
Sistnevnte har sitt hovedsete i et voldsomt kompleks på Lenin- 
prospekt - hovedferdselsåren i det sydlige Moskva - og her er 
det arbeidstidene blir fastsatt, her konsiperes de fleste sosi
allovene, og herfra fullbyrdes størstedelen av kontrollen med 
sikringen av arbeidsplassene. Fagforeningsutvalgene spiller 
nok langt fra den avgjørende rolle på selve grunnplansnivået, 
men deres betydning har vokst i andre henseender: i produksjon
en (inklusive undertrykkelsesfunksjoner, f.eks. ivaretakelse av 
visse juridiske funksjoner, som gjennom dannelsen av "kollegi
ale domstoler"), i den sosiale sektor, og framfor alt når det
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gjelder arheiderrepresentasjon. Med hensyn til sistnevnte 
funksjon bør man ikke glemme hva som er blitt utrettet i løp
et av de to siste ti-år, og da ganske spesielt under Krust- 
sjov: gjenopplivingen av likestillingsprinsippet som fram
gangsmåte ved individuelle arbeidskonflikter (1957), gjeninn
føringen av vetorett for fagforeningene ved oppsigelser, de al
lerede nevnte ,fFaste Produksjonskonferansene" (1958) osv..

En vidtrekkende "sosialtjeneste

Fagforeningene ivaretar tre kategorier "sosialtjenester” som en 
må skjelne mellom:
For det første: Forvaltning av de statlige "sosialforsikringer". 
Denne vedrører arbeidsplassene: utbetalinger ved arbeidsuførhet, 
svangerskap, pensjonering osv..
For det andre: Medforvaltning av bedriftenes sosio-kulturelle 
fonds, som bygges opp av deres finansielle overskudd og som i 
stigende utstrekning blir anvendt til formål som finansiering 
av ferieopphold, daghjem, bustadreising osv.. Tildelingen av 
bosted foregår gjennom samarbeid mellom fagforeningskomiteen 
og bedriftsledelsen.
For det tredje har fagforeningene sitt eget nett av sosiale og 
kulturelle aktiviteter. Dette spenner fra "nattsanatorier" 
(helsepleie uten arbeidsavbrudd) til kroppsrøkt og kulturell 
virksomhet. Fra 1968 til 1972 la fagforeningene ut en samlet 
sum på nesten en milliard rubler for å fordoble kapasiteten på 
sine pleieanstalter og rehabiliteringsinstitusjoner og for å 
være i stand til å åpne 370 nye kuranstalter og institusjoner 
for forebyggende tiltak. I løpet av fire år har omtrent 36 mil
lioner arbeidere vært med på ferie- og rekreasjonsopphold som 
har vært finansiert av fagforeningene. I samme tidsrom stod 
fagforeningene i brodden for 90 000 klubber, "kulturhjem” og 
"kulturpalasser” og dessuten amatørkunstsirkler som teller 10 
millioner innskrevne medlemmer.
Dette mektige kulturprogrammet gjør stadig vekk sterkt inntrykk 
på utenlandske besøkere. De store industribedriftenes "kultur
palasser" disponerer over store teatersaler som Vestens byer 
ville misunne dem. Storsalen i bilfabrikken "Lichtatssjov" 
rommer 5 000 mennesker. Hele dagen er det en stadig strøm av 
folk som kommer og går til bibliotekene, til kunstsirklene, til 
teater, ballett, maleri, astronomi osv.. Ikke å forglemme 
barna til de yrkesaktive: disse besøker de tiltakene som er opp
rettet for ungdomslagene. I det samme verket driver 25 000 
arbeidere (av tilsammen 60 000) 26 forskjellige idretter.
Dette mangesidige kulturprogrammet som drives av fagforeningene 
er på ingen måte vellykket i enhver henseende. I pressen hoper 
det seg opp mishagsytringer og klager over manglende deltakelse,
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svak aktivitet og innsovnende klubbliv. Som grunn skylder man 
på at det ikke finnes egnede fritidspedagoger, men det skyldes 
også på overadministrering (dirigisme). De ansvarlige funk
sjonærene unnskylder seg gjerne med å. henvise til fyll og brak 
og pøbelaktig ungdom. Behovet for organisert fritid har sik
kert steget p.g.a. innføringen av femdagersuka med to ukentlige 
fridager. Her ligger en av hovedoppgavene for fagforeningene, 
og de er åpenbart ikke på høyde med den. Dette forhold sier man 
seg desto mer lei for ettersom Sovjetstaten gjennom sine in- 
vesteringer og sitt eget verdisystem har opprettet veritable 
normer for utformingen av kollektivt skapende fritidsaktivitet
er og for underholdning, og disse normer er en fast bestanddel 
av samfunnslivet.

Ivaretakelsen av arbeidernes interesser

Som statens forlengede arm er fagforeningene fast integrert i 
systemet og går til sine oppgaver i stadig samklang eller i 
meget nært samarbeid med statlige organer - om det nå dreier seg 
om å rettleie arbeiderne til produksjonsytelse, eller om det 
gjelder å yte de mangeartede "sosiale tjenester", som f.eks. på 
sosialforsikringens område.
Det samme gjelder for arbeidervern, for kollektive avtaler og 
for regulering av arbeidskonflikter: begrensning av arbeidsulyk
ker og yrkessykdommer, fastsettelse av regler for aktivt samar
beid mellom bedriftenes administrative ledelse og arbeiderne, 
eliminering av årsaker til uoverensstemmelse - alt dette ligger 
i Sovjet-statens vel overveide interesse.
Og likevel har de tjenester som ytes av de organisasjoner som 
ledes av fagforeningene en uvurderlig betydning. Man kan ganske 
enkelt ikke "forklare" disse tjenester på mekanisk vis. En fag
forening kan bare fullføre sine oppgaver helt ut så sant de og
så tar hensyn til arbeidernes interesser, til deres mest bren
nende behov, og disse kolliderer nettopp ofte med bedriftsled
elsens interesser. Det er helt riktig å snakke om arbeider-re
presentasjon^ i alle fall når fagforeningen slutter å identifi
sere seg - og da gjelder dette forhold riktignok slett ikke 
staten som sådan - men når den slutter å identifisere seg med 
statens umiddelbare representanter i bedriftens administrative 
ledelse. Her er fagforeningen kommet i klemme mellom sin "in- 
tegrasjons"-logikk og trykket fra "basis".
a) Arbeidervern.
Om dette er alle enige: arbeidsforholdene bedrer seg, tallet på 
arbeidsulykker synker (med 35% fra 1968 til 1972, som det blir 
stadfestet av A.Sjelepin). Alt synes nok å tyde på at dette tal
let er for høyt, for her foreligger det ennå ingen offisielle 
statistikker, og det gjør det heller ikke når det gjelder yrkes-
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sykdommer. Ifølge "Trud” mistet en industriarbeider i 1969 
gjennomsnittlig 13 arbeidsdager på grunn av sykdom eller yrk
esskader, og av disse kunne 30-50% tilbakeføres på helseskader 
som var påført på arbeidsplassen. En undersøkelse som ble ut
ført i omegnen til Gorki viste at antallet arbeidsulykker pr. 
år for 1000 arbeidere hadde sunket fra 49.9 til 27.7 i tids
rommet 1956-1961. I “st-ålverket Kunzevo ved Moskva fikk jeg opp
gitt et tall på 80.6 dagers fravær grunnet arbeidsskader pr.
1000 arbeidere for 1967 mot 95.7 dager fem år i forveien. I 
sovkhosene kom fravær fra arbeidet grunnet yrkesskade i 1968 
opp i tilsammen 3.5 millioner arbeidsdager.
Den tekniske tilbakeståenhet blir mer enn kompensert gjennom 
tiltak på det sosiale område: syketrygd, gratis legeundersøkel
se, særskilt forpleining og redusert arbeidstid i spesielt hel
sefarlige industrier eller verksteder, ferieforlengelse med opp
til en måned osv.. I tillegg kommer en hel rekke spesialytelser 
og tiltak for å lette arbeidsforholdene for de fleste helseska
delige industriene, som f.eks. gratis utdeling av fruktsaft, 
sekstimersdag (ved 35 timers arbeidsuke), mange ganger til og 
med en fridag etter hver arbeidsdag, for ikke å snakke om mulig
hetene til sportslig aktivitet qg rekreasjon i frisk luft på de 
mange grøntanlegg som ofte omgir industrihallene.
De i alt tre millioner verneombud blir valgt av arbeiderne sjøl. 
Det er de som passer på at sikkerhetsforskriftene blir overholdt. 
Riktignok har de ikke - slik som de tekniske inspektørene - ret
ten til å foreta disiplinære forføyninger når det foreligger 
disiplinære forseelser, men de kan få i stand arbeidsnedleggelser3 
og siden 1970 har de oppnådd lovbeskyttelse mot mulige "repressal- 
ier" (overflyttinger, oppsigelser) fra bedriftsledelsens side.
Verneombudene blir understøttet av verks- og bedriftskommisjonene 
for arbeidervern, som også blir valgt av arbeiderne. I alt er 3% 
av alle arbeiderne med på å utføre oppgaver som hører inn under 
disse kommisjonene. Ved hjelp av konferanser, etterutdannings
kurs, ’’månedlige sikkerhetsdager", og stadig opplysning på de 
forskjelligste felter blir arbeidsmassenes oppmerksomhet uten 
opphør henledet mot sikkerheten på arbeidsplassene. På dette om
rådet er altså fagforeningenes innflytelse i jevn frammarsj. Og
så her kommer det til stadig flere tvistemål med likesæle be
driftsledelser som ofte omgås sikkerheten på arbeidsplassene alt 
for lettvint for derved å oppnå stigende produktivitet. Om dette 
vitner en mange ganger uforholdsmessig tendens til overtidsarbeid 
og likeså de støtvise anfall av febrilsk arbeidsaktivitet som ved 
utgangen av måneden utarter til "sjturmonsjtsjina" (galopp).
Likevel kan man heller ikke i Sovjetunionen unngå å legge merke 
til en tendens som ligger i tiden: en økende trøtthet gjør seg 
gjeldende her og der, minkende arbeidsmotivering, dårligere "psy
kologisk atmosfære" i bedriftene - det dreier seg altså om feno
mener som ikke lenger kan fjernes ved hjelp av "teknisk hygiene".
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b) Tariffavtaler.
Gjennom de tarifforhandlinger som ble satt i kraft av den øko^ 
nomiske reformen av 1965 får fagforeningene anledning til å øve 
virkelig innflytelse på ledelsen av bedriften. Riktignok er det 
spillerom som kan utnyttes av administrativ ledelse og arbeids
stokk i en bedrift nokså trangt, da hver bedrift bare disponer
er over et fast lønningsfond, og da den slett ikke har anledning 
til å endre på sin egen produksjonsstruktur. Likevel er det si
den reformen blitt rom for egeninitiativ, og bedriftens "formue” 
er tilmålt på en slik måte at det blir mulig å operere med et 
ganske stort utmål av sjølstendighet når det gjelder fordeling
en på medarbeiderne.
Jeg fikk anledning til å følge med på tarifforhandlingene for 
året 1966 ved Kulelagerverk nr. I i Moskva. Dette er et av de 
mest framskredne verkene i hele landet, og det har ca. 20 000 
medarbeidere. (I 1956 skal det her ha brutt ut en proteststreik 
mot arbeidsnormforhøyelser.)
Tariffavtalen var kommet i stand etter anbefaling fra regjer
ingen og fagforeningenes sentralråd. Den bestod av sju avsnitt:
11 Iverksetting og overoppfylling av planen, gjensidige for

pliktelser mellom verksledelse og arbeidsstokk.
2. Produksjons- og arbeidsnormer.
3. Program for faglig etterutdanning.
4. Arbeidsdisiplin.
5. Sikkerhet og hygiene.
6. Arbeidernes materielle og kulturelle livsbetingelser.
7. Overholdelse av de gjensidige forpliktelser.
Man kan lære mye av å gå inn på enkelthetene. Det første av
snittet fastlegger først og fremst hver enkelt arbeiders plikt 
til å høyne sin arbeidsnorm, til å yte sin innsats i kappestrid
en mellom arbeidsbrigadene og til å støtte opp pm rasjonaliser
ingstiltakene. Det er en ad hoc- kommisjon som foreslår ar- 
beidsnormene; denne trekker til seg relevant ekspertise: ar- 
beidssosiologer, medisinere og psykologer. Under avsnittet om 
etterutdannelse ser jeg at i løpet av fjoråret har en av ti ar
beidere deltatt i kurser eller praktiske øvelser med henblikk 
på å bedre sine arbeidskvalifikasjoner. Den faglige etterut
danning skal styrkes ytterligere i det kommende år: Enhver ar
beider som blir berørt av dette tiltaket vil motta oppfordring
er på brigade- og verkstedsnivå. Også her er det en bestemt 
"norm" som skal oppfylles.
Utformingen av sosial- og kulturprogrammene avhenger av fordel
ingen av de midler som bedriften disponerer over: Her har
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bedriftsledelsen og fagforeningsutvalget vært nødt til å komme 
til enighet. Men utkastet til tariffavtale er bare første sta
dium i saksgangen. Hele arbeidsstokken blir oppfordret til å 
ta del i diskusjonen. I desember blir avtalen undertegnet av 
den administrative ledelse og av fagforeningsutvalget: 'På det
te tidspunkt er bedriftens årsplan allerede fastsatt, og avtal
en kan ikke lenger bli forandret. Nå får en kommisjon i oppdrag 
å sammenfatte forslagene.
Fra 10. januar og utover blir det avholdt møter på hvert enkelt 
verksted, og her blir det holdt valg på delegater til personal- 
konferansen, hvor de skal bære fram arbeidsstyrkens ønsker. Det 
finnes ønsker i massevis, og diskusjonene omkring dette tema 
blir ofte svært livlige: Det dreier seg da i hovedsak om ar- 
beidsnormer, om sikkerhetsspørsmål, om mangel på dusjer og gar
derober eller om støvutviklingen.
Konferansen finner sted 11. februar: 200 av i alt 250 deltakere 
er tilstede. På podiet sitter direktøren, partisekretæren, de 
fremste fagforeningsfunksjonærene, ingeniører og noen elitear- 
beidere. Taletida er begrenset: 30 minutter til direktørens inn
ledning, 15 minutter til fagforeningsformannens innledning og 
så 10 minutter for alle vanlige innlegg.
Direktøren, Anatolij Gromow, snakker om planen og om reformen: 
90% av samtlige inntekter som overskrider planens målsetninger 
går til bedriftens eget fond. ’’Heng i og arbeid, så vil dere 
få det enda bedre.” Han beklager seg bittert over manglende 
disiplin: På ett år har det vært 223 dager arbeidsfravær uten
rimelig grunn og 1057 tilfeller av fyll på arbeidsplassen.
På vegne av fagforeningene gir Nazarov en inntrykksfull beret
ning om resultater som er oppnådd på det sosiale plan. Men han 
har også kritikk å bære fram: løfter som ikke ble holdt, kan
tina som ennå ikke er ferdig, eller motorsykkelgarasjen og dag- 
gjemmet som heller ikke er blitt ferdige, og i dreieverkstedene < 
lufta så forpestet av gass at en ikke kan se klart lenger; i et 
av de andre verkstedene arbeider man fremdeles med metoder ”fra 
tiden før syndefallet”. Og så følger det endeløse debatter.
Men man kommer også til orde med personlige ønsker. En og an- 
nen av de ansatte samt et mannskap som er ’’overbelastet med ar
beid” forlanger ni dagers ekstra ferie. Et verneombud melder 
fra om fire arbeidsstanser i løpet av året ved bestemte verk
steder p.g.a. at forskriftene ikke er blitt overholdt. Han hen
viser til at enkelte arbeidere er blitt pålagt større belastning 
enn man har lov til å kreve: hver dag måtte de slepe med opptil 
”8000 kg.” For å oppnå bedre lufting i et av verkstedene fore
slår verneombudet - med støtte hos delegaten fra det verkstedet 
det gjaldt - at en måtte skifte ut den utilstrekkelige og miljø- 
fiendtlige oljeventilatoren med et ’’sentralisert kjølesystem”, 
slik ”det er vanlig i Forbundsrepublikken”. Men dette var nå et 
ganske drøyt avvik fra tariffen, som ellers bare sørger for for-
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bedringer av det bestående system. I ennå to timer blir det' øvd 
kritikk og lagt fram forslag.
Bedriftsledelsen tar stilling til enkelte punkter. Direktør 
Gromikov kan ikke bære seg for å henvise til at ndette ikke er 
stedet for prinsippdiskusjoner” (kanskje var dette en hentydning 
til ventilasjonsproblemet?). Han vender tilbake til enkelte 
punkter i planen, til disiplin og alkoholmisbruk. Et tilrop fra 
salen: "Om ti dager, det lover jeg!" Til slutt blir det også 
lovet at en likevektig sammensatt kommisjon skal etterprøve al
le de framlagte forslagene og ta de av dem opp i tariffavtalen, 
resp. bedriftsavtalen som viser seg å være "realiserbare". Der
med blir diskusjonen avsluttet, og man går til avstemning: Fram
legget blir enstemmig vedtatt.
Eksemplet fra kulelagerverket - som ganske sikkert var et av de 
beste som fantes på den tiden - avslører at tariffoverenskomsten, 
i den grad den antar en viss form og møter interesse, likevel 
ikke berører de egentlig samfunnsøkonomiske spørsmålene. I prin
sippet skal det her skje en endring: tariffoverenskomsten skal 
bli en av formene for arbeidernes "medbestemmelse" i den forret
ningsmessige ledelse av bedriftene. Praksis er ennå ikke kommet 
så langt. Medbestemmelse? Så lenge det ennå ikke finnes noen 
virkelig fordeling av makten i en bedrift kunne det i høyden bli 
til "rett til innsikt" (i bedriftsledelse) og retten til å dis
kutere i det uendelige. Ikke noe mer, i alle fall ikke innen 
overskuelig framtid!
4. NÅR ARBEIDERNE ANKLAGER DIREKTØRENE FOR EGENMEKTIGHET OG FAG

FORENINGENE FOR SLAPPHET (ELLER FØYELIGHET)

Det er ikke nødvendig å menge seg med folk på gata for å legge 
merke til at bedriftseiernes herredømme og fagforeningenes "i- 
varetakelse av arbeidernes interesser" langt fra bare framkaller 
lykke og tilfredshet blant arbeiderne; det kan man slå fast bare 
ved å lese avisene med et oppmerksomt blikk. Rundt årsskiftet 
1968/1969 fant det sted en meningsutveksling som var helt uten
for det vanlige og som en kan lære mye av i spaltene til "Trud". 
Debatten ble åpnet av en viss M. Petrasj med en artikkel under 
tittelen "Fagforeningskomiteen og dens rettigheter". Hans ho
vedinnvending var: Riktognok har fagforeningene betraktelige 
rettigheter, men disse blir utilfredsstillende ivaretatt, og de 
blir ofte krenket. Artikkelforfatteren hadde kanskje en forutan- 
else av at han hadde stukket fingrene inn i et vepsebol: innen 
få uker hadde redaksjonen mottatt ikke mindre enn 700 innlegg.
82 av dem ble offentliggjort i sin helhet eller delvis. Brevut- 
valget rettet seg inn etter spørsmålet om de fast oppmarkerte 
rammebetingelsene var blitt overholdt: man holdt seg altså til 
å diskutere innafor feltet av de bestående rettigheter. Men for 
mang en brevskriver var det helt ut lykkes å skjære gjennom og 
gå ut over disse rammene.
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Utilfredsheten ble tilbakeført på to store årsakskomplekser: 
direktørenes egenmektighet og fagforeningsutvalgenes slapphet. 
De skarpeste meningsytringene gikk til og med så langt som til 
å anklage fagforeningene for underdanighet.
Først egenmektigheten: Det hadde vært tilfeller av ulovlige opp 
sigelser; så var det overtidsarbeidet; underslag eller vettlau 
bruk av midler fra sosialfondet: hadde ikke f.eks. en direktør 
Jalta "lagt sitt beslag påM 10% av de boligene som var oppført c 
hans firma og så gitt dem bort etter eget godtykke?
Dernest fagforeningenss skapphet: De la seg alt for lett bli 
manipulert av direktørene, som på sin side ikke nøler lenge med 
å overta roret. Men hvorfor? Fordi hverken sjefene eller di
rektørene kjenner loven. Og så er det enkelte som krever': På 
skolebenken med direktøren! Juridisk etterutdanning for be
driftsledelsene !
Andre igjen snakker om underdanighet, om at fagforeningene er 
alt for føyelige. Har man ikke opplevd tilstrekkelig ofte hvor 
dan direktørene har gitt "sine" fagforeningskomitéer "forskrift 
er” eller hvordan fagforeningsbyråene (f.eks. fagforeningen for 
transport og samferdsel i Kirgistan) i rundskriv hadde oppfordr 
bedriftenes administrative ledelse å pålegge de lokale fagforen 
ingsfunksjonærene å innkassere medlemskontingentene?
Flertallet av brevskriverne beklaget seg over at sjøl om fagfor 
eningskomitéenes formelle rettigheter var tilstrekkelige, så bl 
de for dårlig utnyttet. Også her måtte det åpenbart foreligge 
en mangel på juridiske kunnskaper, men også manglende "moral” 
fra fagforeningsfolkenes side.
"Hva er det vi har en fagforening for?" spurte F.Majevski, mask 
inist for diesellokomotiver på linja Tjumen-Surgut i Vest-Sibir 
"Jeg har både hørt og lest at de -først og fremst skal ivareta 
arbeidernes, altså de yrkesaktives interesser. Men for å være 
stand til å benytte våre interesser må man vel ha kjennskap til 
disse interessene og alltid ha dem klart for seg i hodet. Og 
hvem er det som kjenner dem best, hvem forstår dem best? I førs 
rekke er det vel helt sikkert arbeideren sjøl. Og når dette nå 
engang er slik, hvorfor tilsetter man da det som her går under 
navnet "produksjonskommandanter" i fagforeningskomitéen ved vår 
jernbaneavsnitt?... ."
Fagforeningsledernes ansvar for at tingene forløper så knirke
fritt er på ingen måte av rent moralsk natur. Dette ansvaret ta 
form av klingende mynt: Ved utdelingen av produksjonspremier er 
det på denne måten mang en direktør som ikke har den minste 
skrupel mot å belønne samarbeidsviljen hos en tidligere militan 
fagforeningsfunksjonær med kontant betaling. For å sitere verk 
mester A. Nakonjetsjny ved fyrstikkfabrikken i Ladytsjinsk, som 
aldri har fått utbetalt noen premie: "Når en komiteformann er
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lønnet av bedriften og ikke av fagforeningen, kan hart vel neppe 
oppfylle sine egentlige oppgaver,, for han er jo avhengig av be
drift sledeIsenl"
Dersom en fagforeningsrepresentant som tar oppgaven sin alvor
lig, står i en vanskelig posisjon overfor bedriftsledelsen, 
skulle man tro det fantes en utvei: å mobilisere støtte fra ar
beiderne. I "Trud" er dette ikke nevnt. Det finnes ingen be
stemmelser om kollektive forhandlinger i lovgivningen, og slike 
hører heller ikke med til vanlig fagforeningspraksis. Og like
vel forekommer det konflikter; vanligvis etter påtrykk fra et 
opprørt grunnplan og i strid med fagforeningsinstansene.
Det er ikke legalt å streike, men det er heller ikke uttrykke
lig forbudt ifølge lovverket. Offisielt blir det betraktet som 
"absurd": når arbeiderne nå engang har herredømme over produk
sjonen - hvorfor skulle de så streike mot seg selv? Likevel er 
det faktisk slik at arbeiderne selv ikke innser "absurditeten" 
i en slik måte å forholde seg på. Det har forekommet en rekke 
arbeidsnedleggelser: I 1967 i Donez -bekkenet og i Kharkov og i
løpet av de siste åra i forskjellige byer i Ukraina. Det har 
til og med forekommet ekstremt heftige konflikter med blodige 
sammenstøt der hvor det ikke fantes noen tilstrekkelig forhand- 
lingsbasis og hvor lenge oppdemmet bitterhet fikk begeret til å 
flyte over. Slik gikk det f.eks. i Kasakstan i 1959 da arbeid
ere som holdt på med rydnings- og nybrottsarbeid gjorde opprør 
mot uholdbare livsbetingelser, eller i Novotsjerkast i 1961, 
hvor det ble satt i gang streik mot stigende leveomkostninger, 
eller i Khorol (Vladivostok), hvor mangelfullt kosthold ledet 
til en blodig oppstand. Sjølsagt har det aldri blitt gitt noen 
offisielle opplysninger om disse hendelsene.
I de ledende sirkler i Sovjetunionen er man meget lydhør for 
sporadiske eksplosjoner; begivenhetene i Polen og i de baltiske 
stater i 1970 var en smertelig advarsel. Men burde man ikke på 
høyeste hold være interessert i at misnøyen skulle få et visst 
utløp, f.eks. gjennom streiker, for på denne måten å unngå 
langt heftigere eksf>losjoné.F og i det hele tatt forhindre at 
forholdet blir betent? Den potensielle styrke i de krav ar
beiderne kunne sette fram er sikkert alt for stor til at man 
kunne risikere en slik "mild^linje" uten derved med en gang å 
utløse en samfunnspolitisk dynamikk med konsekvenser en ikke 
kan ane på forhånd^ Men kan man i lengden helt unngå en slik 
utvikling?
KONKLUSJON

"Statsslaveri" eller sosialistisk demokrati "på vei mot sin full 
byrdelse"? Ingen av disse forenklingene ville yte rettferdighet 
mot den sovjetiske arbeiders virkelige livsbetingelser. Som pro 
dusent står han i første rekke fram som en som utfører en vilje
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som ikke er hans egen - om det nå dreier seg om en "kommandant” 
(direktør) eller en vanlig arbeider i bedriften. En fagarbeider 
i ledende stilling er underordnet i dobbel forstand i og med at 
han i tillegg til å bli pålagt fellesøkonomiske beslutninger 
ovenfra også er pålagt ansvaret for å lede arbeidet fra dag til 
dag. Som fagorganisert arbeider opplever han sitt "forbund" 
med fellesskapet i form av en ikke mindre åpenbar politisk 
underordning, og når denne underordningen trer fram på bedrifts- 
planet og i det økonomiske liv, kan den utvilsomt ikke skilles 
fra det politiske totalsystem som sådan (fagforeningsfunksjon- 
ærene opplyser hele systemets funksjonelle enhet).
Alt dette gir seg allerede ut fra et grundig studium av de of
fisielle tekstene: Teori og iverksettelsesbestemmelser for be
driftsledelsen, status for fagforeningene, så artiklene i fag
tidsskriftene osv., men framfor alt er det observasjonen av 
det daglige liv en har å lære av, likeså lesning av leserbrev 
i fagforeningspressen eller en stemningsundersøkelse blant be
folkningen. Når de sovjetiske arbeiderne snakker om "sjefene", 
er det alltid i 3. person ("ham" eller "de"); det disse person
ene fastsetter er Skjebne og Lov. Arbeiderne gjør sikkert sine 
personlige erfaringer uten derfor nødvendigvis å utlede altom
fattende politiske dommer. Når de gir uttrykk for spredt kri
tikk i pressen, oppnår de i alle fall delvis å overvinne "a- 
tomiseringen", sjøl om de aldri kan gå så langt som til å an
gripe systemet som sådan. Ordspråket til den russiske forfat
teren Saltykov-Sjtsjedrin fra forrige århundre gjelder nå som 
før: "Makten hviler på sine høyder. Det er den som eier vis
dommen. Og den kan gi eller la være å gi."
På den annen side kunne sannheten være den at forskjellige form
er for medbestemmelse, for kontroll og til og med kritikk blir 
tillatt og til og med blir oppmuntret innenfor rammene av de be
tingelser som er blitt beskrevet her.
Mine erfaringer har bekreftet dette: Bildet av den urokkelige 
"natsjalstvo", av den høytsvevende og allestedsnærværende auto
ritet, er uløselig knyttet sammen med alle de små autoriteter 
som hviler hos styringskrefter på mellomplanet og gjør seg 
gjeldende overfor begeistrede yrkesaktive på alle plan. Bildet 
er uløselig knyttet til de menn og kvinner som vier seg til kol- 
lektivets mål, til de arbeidsmasser som gjennom videreutdanning 
forbereder seg på å overta ledende oppgaver og som da altså kom
mer til å utgjøre den nye byråkrat-legion. I denne forstand er 
den sovjetiske "sjef" ikke noen tro gjengivelse av "sjefen" og 
i alle fall slett ikke av den kapitalistiske "boss".
Forøvrig har fagforeningenes maktområde utvidet seg i og med 
innføringen av den nye arbeidslovgivningen, og da først og 
fremst fjennom "Forskrift over rettigheter for fagforenings- 
komiteer i fabrikker, verker og boliger" (1971). Men i bunn
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og grunn er og blir fagforeningen et "transmisjonsbelte" for 
makten, s.jøl om den mer og mer har tosidig løpsretning: Den 
formidler anvisningene fra maktens innsjaltningssentral over 
til massene og sørger samtidig for å fange inn initiativ og 
energi fra sistnevnte hold.

NOTER.
1) De resterende 18.7% av lønnstakerne arbeider i jorbruks- 

kollektivene, kolkhosene. (Statseide gårdsbruk kalles 
sovkhos.)

2) Economie et Politique, (tidsskrift for det franske kom
munistpartiet), Nov. 1967,s.41.

3) Francis Cohen: Les Sovietiques, edition sociales, Paris 
1974.

4) Strukturen i den sovjetiske fagbevegelsen ("yrkessammen
slutningene") utgjør et enhetlig system som omfatter to 
undersystemer: a) faglig inndeling (=bransje, arbeids
plass), og b) områdeinndeling'(republikker, landområder, 
byer, kretser). Begge strukturene fungerer på samme nivå. 
Fagforeningskomiteene (fabrikk-, verkstedskomiteer, steds- 
styrer) er grunnorganisasjonene. (Tilsvarer omtrent fag- 
foreningsavdelinger og samorganisasjoner. Red.). I disse 
arbeider verkstedsutvalgene (="klubbene"), basisgruppene i 
fagbevegelsen. - Mellom kongressene blir ledelsen varetatt 
av det sentrale fagforeningsrådet. - Siden 1970 ble (i 
Hvite-Russland) ledende funksjoner overført til nye "fel- 
lesfabrikk-komiteer" eller "fellesbedrifts-råd"), som'sam
menfatter og koordinerer virksomheten til de eksisterende 
fabrikk-komiteene. Deres mandatområder er imidlertid ennå 
ikke endelig fastlagt.

Oversatt fra tysk av Kjell R. Soleim
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