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Til leserne 

I forbindelse med noen politiske spekulasjoner om en "hemmelig 
SV-fraksjon" i november 1976 ble VARDØGERs navn som et angive
lig sentrum for fraksjonen trukket , inn av et par aviser (Dag
bladet 17.11. og Bergen Arbeiderblad 18.11). Det er "Klasse
kampen" (16.11.1976) som er kilde for disse spekulasjonene. 
I følge de politiske kriminalforfatterne i denne avisas redak
sjon skulle denne fraksjo;:ien "forherede brudd på SV's lands
møte" våren 1977. 

Historien ble umiddelbart dementert i Oslo-pressen og i Bergen 
Arbeiderblad og karakterisert som "fri diktning". Seinere har 
SV hatt sitt landsmøte o.g ingen slik hemmelig fraksjon har 
slått til. Noen ytterligere dementi fra Vardøger er derfor 
ikke nødvendig. 

Vi nevner dette her for å understreke at VARDØGER fortsatt skal 
være et uavhengig tidsskrift i den forstand at det ikke er 
knyttet til noen organisasjon eller parti og heller ikke 
mottar noen annen form for økonomisk støtte enn de mange 
frivillige støttebidrag som kommer fra våre lesere. 

I VARDØGERs redaksjon fins både medlemmer av SV og partiuav
hengige marxister. VARDØGER vil motsette seg ethvert forsøk på 
å bli .trukket inn i fraksjonskamper, enten de nå forekommer i 
virkeligheten eller i den politiske fantasi hos pressens poli
tiske kommentatorer. Men vi har selvsagt intet i mot at VAR
DØGER gjennom sine teoretiske artikler øver innflytelse på den 
politiske utviklingen i arbeiderbevegelsen. Det vil heller 
ikke være til å unngå at VARDØGER gjennom sine artikler komm.er 
til å drøfte kritisk det teoretiske grunnlaget som navngitte 
partier og andre politiske organisasjoner på"venstresida" står 
for - uten at tidsskriftet dermed kaster seg inn i fraksjons
kamper o.l .. Dette innebærer ikke noe annet enn at VARDØGER 
som ethvert annet tidsskrift deltar i den åpne teoretiske og 
ideologiske kamp som til enhver tid forekommer innenfor en 
bredt sammensatt sosialistisk offentlighet. 
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«Økopolitikk» og sosialisme 

I. KAPITALISME,MARXISME QG MILJØPROBLEMER 

Dette nummer av Vardøger har som siktemål å vise sammenhengen 
mellom den økende miljø-ødeleggelsen og det kapitalistiske pro
duksjons- og reproduksjonssystemet, og hvordan dette blir opp
fattet innen det borgerlige samfunnet . 

Det er her snakk om to innfallsvinkler til det samme problemet: 
kapitalismeanalyse og ideologikritikk. Disse forutsetter hver
andre gjensidig: i den grad disse to sidene ved undersøkelsene 
faller fra hverandre og ideologikritikken kun baserer seg på en 
innsikt i de helt almene trekkene ved den kapitalistiske produk
sjonsmåten, vil en analyse som skal legge grunnlaget for en so
sialistisk strategi forbli høyst ufullstendig. 

Vi kan ikke med de artikler som her legges frem gjøre krav på 
å ha levert en omfattende klargjøring av miljøprobiemets årsaks
sammenhenger, men vi mener de representerer et skritt i riktig 
retning. Noen av artiklene befatter seg med ideologikritikk i 
den forstand at de prøver å stille problemet på en korrekt måte 
ut fra en almen bestemmelse av hvordan de Økologiske problemene 
henger sammen med kapitalismen, mens andre er mer rettet inn 
mot en klarlegging av ressun;pmolemene med vekt på empirisk ma.,.. 
teriale. 

"Økoproblemet" er kanskje mer enn noen andre kampfelter gjenn.,,. 
omsyret av moralistiske betraktningsmåter. Dette vil si at -man 
er snare til å utrope "menneskeheten" eller "oss alle" til an
svarlige for den ødeleggende samfunnsutviklingen. Den strategi
en som nødvendigvis følger av dette perpektivet blir da appell-
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er om endringer i liys.s.t:i..1: ·vi er jo a.lle kQns.urqenter og de'"' 
rmed "i s.is:te i'ns·t.3;nS,11 an~Yil);' lj.g f.cn:: det SQll} p~9duse'l; es. For' SOJJ} 

der gjerne lieter i den horgerlige økonoJllien; iikons.um eJ:" jo den en.,., 
delige liensikt ·m,ed all produksjon". 

Denne situasjonen fremprovoserer en berettiget kritikk fra sosi
alister som ut fra en viss kjennskap til marxismen trekker frem 
økoproblemenes sammenheng med den kapitalistiske produksjonsmå
ten. Men så lenge denne kritikken haserer seg på en meget begre.,.. 
nset analyse, stivner den iett til lite opplysende påstander om 
at "kapitalismen har skylden". I den grad marxismens rolle inn
skrenker seg til dette, fungerer den ikke som en veiledning til 
handling, men som et motstykke til den småborgerlige moralismen 
og er like hjelpeløs som denne. 

Vi har her å gjøre med to tendenser i den miljø-motiverte samfun
nskritikken som altså må sees i sammenheng med hverandre. En tre
dje tendens utgjøres av den s.k. "økopolitiske sosialismen" som 
skiller seg fra den marxistiske tendensen ved at den vil basere 
ro sosialistisk politikk på økologi en, noe den gjør gjennom en kri
tikk av det den oppfatter som den marxistiske teorien. 
Siden den fremstiller seg som sosialistisk, er denne retningen 
en konkurrent til den marxistiske. I dette konkurranseforholdet 
står de marxistiske forsøkene på kapitalismekritikk svakere jo 
mindre utviklete analyser de kan basere sin politikk på. 

Denne ideologiske striden er spesiell for SV, og nedenfor skal 
vi se nærmere på hvordan den her har ført til en sarranenfletting 
av "økososialismen" med en reformisme som tar utgangspunkt i Øko
logiske problemer. En streber fremdeles etter å utvikle en "øko
politikk", men riktignok uten en kritikk av marxismen. Allikevel 
skjer dette på bekostning av forsøkene på å stille problemet på 
en marxistisk måte. 

I denne sammenheng er det viktig å peke på betydningen av og bak-
grunnen for forskjellige "utviklingsgrader" i den marxistis-
ke analysen av miljøproblemene. For det første legger en lite 
utviklet analyse grunnen for en sosialistisk dogmatisme i kriti
kken av den "politiske Økologi" som gjerne arter som ritualmessi.,. 
ge påstander om "kapitalismen som årsak til miljøkrisa". For det 
andre bedres levevilkårene for slike ideologiske strider og må
ter å stille problemet på av et lavt nivå i klassekampen. Et vi
tenskapelig sosialistisk perspektiv vil da gjerne være relativt 
isolert fr·a arbeiderklassens· aktuelle kamper. Forsøkene på kri"' 
tikk av Økologiproblemet vil da lett ligge under for Økologis.,.. 
men i den småborgerlige politikken, og i denne situasjonen 
vil dette være et av uttrykkene for denne isolasjonen. I en sit
uasjon med et høyere kampnivå kreves det en mer utviklet analyse, 
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og i en slik situasjon vil det også være lettere å knytte for
bindelsen mellom teorien og den kamp arbeiderklassen fører. 

"Marxistiske" fraser som s-kyver ansvaret over på en abstrakt 
"kapitalisme" hjelper oss ikke til å fjerne et milligram kvikk
sølv fra nærings-kjeden. Og , som H,M. Enzensl>e;r>ger peker på i sin 
artikkel, innefiolder den økologis-ke Betraktningsmåten en del 
naturvitenskapelige hypoteser som må tas alvorlig, like mye æv 
sos-i-al ister som av det "øko-industrielle kompleks". Disse indu.,-. 
stri'ens· repres·entanter s-er i -miljø.,-q,deleggels>ene og i -reaksjo.,,
nene på disse et konfliktpotensiale som det gjelder å få en ide
ologisk kontroll med på et tidlig tidspunkt. Derfor ser de seg 
ofte tjent med -å støtte spontane aksjoner av passende slag. 

Ut fra den måten de økologiske problemene berører de forskjell
ige klasser og grupper på, vil de miljø-orienterte protestbeve
gelsene anta forskjellig karakter både m.h.t. ideologi og org
anisasjons- og arbeidsmåte. Kjell Gunnar Holm og Knut Sørensen 
viser dette i sin artikkel for Norge's vedkommende. Dessuten kom
mer det her frem hvorledes disse bevegelsene blir underlagt mer 
grunnleggende politiske konjunkturer i samfunnet og derfor må 
studeres som vesentlig bestemt av og underlagt disse heller enn 
som retninger som er i stand til å utvikle selvstendige analyse
måter og strategier. Karakteristisk for hele Økobevegelsen - og
så dens venstreside - er at den ikke ser seg selv i en klasse
messig sannnenheng. 

For Norge blir betydningen av skikkelige sosialistiske analyser 
av miljøproblemene understreket av særegne trekk ved samfunns
formasjonen: på den ene siden er Norge et kapitalistisk avansert 
industrisamfunn med tilhørende vekst i mellomlagsposisjoner("ser
vice-yrker"). På den andre siden trekker vi med en - i forhold 
til andre kapitalistiske land - stor sektor av selveiende småpr
odusenter i jordbruk og fiske. Klassemessig sett er dette en kra
ftig resonansbunn for småborgerlig antikapitalisme. Når vi i til
legg til dette antagelig kan snakke om en særegen norsk "naturdy
rkelse" på tvers av klassegrensene, kan Norge godt komme til å 
bli et "foregangsland" når det gjelder aksjoner mot miljø-øde
leggelse, dersom utviklingen i den norske kapitalen "legger 
forholdene til rette" for det (oljeutvinningen og utviklingen 
av en olje-basert industri er ennå i sin begynnelse, f.eks.). 
I samme grad som dette skjer vil også intensiteten i kampen om 
perspektivene for disse aksjoner tilta. 

Sentralt i spørsmålet om miljøkrisens årsaker står spørsmålet om 
teknologiens karakter og rolle i det kapitalistiske samfunnet, 
Arnulf Kols tad viser i sin artikkel hvorledes teknologisk endr
ing inngår som et redskap i den kapitalistiske produksjonen av 
ekstraprofitt og av relativ merverdi, Dette klargjør hvor irras-
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jonell en fll.Il!en teknologifiendtlig hqldning b.lj.:i; nå:i; den legger 
skylden på, "teknologien'', betraktet isolert. Måten tilegnelsen 
av · natur~n s·kje·r på oes·tennnes ikke av det tekniske systemet i 
og for seg, men av den Økonomiske sammenheng det er en del av 
og som tvinger det inn i en bestemt bevegelse eller utviklings
måte. 

Forestillingen om at teknologien er en selvstendig utviklings
kraft, går igjen i forhåpningene tiJ. den s.k. grønne revolusjon. 
I sin ene artikkel går Rune Skarstein inn på de sosiale forut
setningene for og resultatene av innføringen av de nye kornsor
tene i Mexico og India, og viser hvordan produksjonsforholdene 
blir bestennnende for utnyttelsen av den nye teknikken, Riktignok 
har resultatet vært en tildels stor økning i arbeidsproduktivitet 
og produserte mengær for en del produkter , men i den periferi
kapitalistiske samfunnstrukturen betyr dette bare Økt profitt 
for den sektoren som kan dra nytte av den nye metodene. 
I stedet for at den betalingsdyktige etterspørselen vokser, min
kes den på grunn 'av Økt arbeidsløshet. Og i et kapitalistisk sy
stem er det bare adgangen til lønnet arbeid som kan sikre eksis
tensen til den som ikke selv eier produksjonsmidler og kan pro
dusere til eget underhold. Med en (relativ) overproduksjon av 
korn (hvete) i India - mens store folkemasser samtidig lever på 
eksistensminimum - kan hungeren ikke lenger forklares som et re
sultat av en "matvarkrise". Hungeren er ikke et "økologisk" pro
blem, men et sosialt og økonomisk. Dette enkle poenget får ikke 
den rent "økologiske" oetraktningsmåten fatt i, noe som gir en 
god pekepinn på hvor snever den er, selv om den aldri så mye 
oppfatter seg selv som "omfattende" og innrettet på "helheten". 

Men denne åpenbare mangel på realisme i de globale "økologiske" 
analysene er ikke til hinder for at konklusjonene om en rent 
fysisk krise for matvareproduksjonen i andre sammenhenger blir 
grepet og brukt som utgangspunkt og argument, f.eks. i den hjem
lige politiske kampen. Her fungerer de bl.a . som begrunnelse for 
kravet om øket norsk "sjølberging" i matvaresektoren: et velegnet 
skalkeskjul for næringsinteressene til norske bønder og for den 
private eiendomsretten til jord. Argumentet om "matvarekrise" er 
blitt en standardformel for såvel Bondelaget som Bonde- og Små
brukarlagets talsmenn. Bruken i denne sarrnnenhengen bidrar også 
til å tilsløre motsetningene mellom disse to gruppene av bønder. 
På denne måten kommer ernæringsproblemet, når det betraktes iso
lert fra de samfunnsmessige produksjonsforhold, til å inngå i en 
rent ideologisk sarrnnenheng hvor s·ærinteresser fremstilles som 
globale interesser. Også i SV får argumentet en ideologisk funk
sjon når det (sammen med andre . "økologiske" argumenter), særlig 
av de Økopolitiske sosialistene, blir brukt for å fremme den 
private småproduksjon i jordbruket. 

5 



Analysen a,y den kapitalis.tiske produkt:j.yk;r;a~tuty:j.k1:j.ngen yiser 
at en ikke kan skille den teknologiske end:i;':j.'Ilgen f;r,;i, den Økonoll)~ 
iske Veksten (akkumulasjonl. Allikevel blir dette gjerne gjort 
når det er s·naRk om å finne alternativ tj:l den industrielle eb·. 
spansjønen, s·lik det vises i 15efiandlingen av nuZl'<'1)eksts1agordet 
('R,une S(lkslindI. Her forsøker en å tenke seg veksten som en "til
feldig" egenskap ved systemet, en form for nevrose som preger 
menneskets· omgang med "kapitalen", og som en derfor kan kvitte 
seg med dersom det finnes "politisk vilje" til det. På denne ide
ologiske basis dannes det så en serie forestillinger om en like
vektsharmoni eller en "ny økonomisk verdensordning" som nettopp 
ikke bygger på en avskaffelse av kapitalismen, og som derfor 
bare blir nostalgi eller utopi. 

I motsetning til økologistenes hang til spekulative globaliserin
ger (om dette: seEnzensberger) viser Skarstein i sin første art
ikkel til en reell "globalisering": det kapitalistiske verdens
systemets avhengighet av råstoffer fra den tredje verden. Bekym
ringen over det raske f ,O<rbruket av lagerressurser må derfor ret
tes mot den kapitalistiske produksjonsmåten og særlig mot dens 
imperialistiske ytringsformer. Kapitalistenes egne bekymringer 
over sine råstoff-forsyninger kommer i økende grad til å være 
knyttet til u-landenes· nasjonale kontroll med sine ressurser, f.. 
eks. gjennom kartelldannelser (som OPEC). Denne nasjonale selvbe
vissthet i disse landene vil lett få sitt motstykke i nasjonalis
tiske kampanjer i de kapitalistiske metropolene som sikter mot 
å knytte arbeiderklassens skjebne til kapitalens: når Økte real
lønner ikke lenger kan innrømmes, tildekkes den kapitalistiske 
årsaken til dette ved at det istedet fremstilles som en følge av 
denne "nynasjonalistiske" ødeleggelsen av det "frie verdensmark
edet". 
Disse utsiktene viser nødvendigheten av en mer konkret påpekning 
av hva det er ved den nåtidige kapitalistiske akkumulasjonsfasen 
som setter fart i uttappingen av ressurser: bare dette kan legge 
grunnlaget for en sosialistisk propaganda som går lenger enn til 
en frasemessig sammenkopling av kapitalismen med økoproblemene. 
Dette er en forutsetning for å kunne peke på en annen måte å 
organisere produksjonen. 

Il. "ØKOPOLITIKK" OG KLASSEKA.MP 

Dersom en vil gjøre miljøproblemene til en del av kampen for so
sialisme, er det et grunnleggende krav at en tar utgangspunkt i 
arbeiderklassens selvstendige kamp. Dette kravet kan en naturlig 
nok ikke stille til den oorgerlig.,-reformistiske delen av miljøbe
vegelsen som har sitt utspring først og fremst i mellomlagene og 
som stiller proolemet på en annen måte. "Damman.,,;bevegelsen",f.eks. 
ser på seg selv som en pressorganisasjon overfor de politiske par
tiene og som forkjempere for en "ny livsstil". Dette betyr imid-
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le;i;ti~d ikke ,a,t de s0m ideologibærere er uten betydning for situ
asjonen i' arbeiderklas·s-en. }1ed hensyn på, sine egne måJsettinger .,... 
å avlij,e1pe nøden i verden - · lili'r de:r;es aktivitet oare tomme slag 
i luften og øvels·er i ·moralsk s-el:vtukt, 'Men som i.produsenter av 
nullveks·t~-ideologi og krav øm lavere konsum bidTar de til press.,.. 
et på reallønnen ved å gjøre den ankelte arbeider ansvarlig for 
noe han er et offer for, nemlig. den kapitalistiske ekspansjon
en•. · 

Den eneste måten en kan gjøre arbeiderne "ansvarlig" for kapita
lens anarki på, er å fremfiolde den potens:i:elle samfunnsomvelten
de makt s·om ligger i en revolusjonær IUas·seorganisering som sik.,... 
ter mot den politiske makten. Til dette trengs dert innsikt i 
hele det borgerlige samfunnets virkemåte som kan etableres ved 
å anvende marxismen i konkrete analyser. Det er selvsagt riktig, 
som Økopolitikere benytter enhver anledning til å peke på, at ar
beidernes kamp ofte antar en snever karakter når den bare rettes 
inn mot økninger i pengelønnen, Men så lenge moralistene er full
stendig ute av stand til å klargjøre hvordan denne "innskrenket
heten" selv er et resultat av arbeiderklassens objektive situas
jon og historie, blir de selv bare deltagere i den ideolog-iske 
undertrykkelsen av arbeiderne. At arbeideren - som selger av va
ren arbeidskraft - er innrettet på lønnskamp kommer av qet elemen
tære faktum at han som enhver annen selger er interessert i høy
est mulig pris på sin vare. Og som enhver selger er han likeled
es fri for det umiddelbare ansvar for hvorledes denne varen blir 
benyttet når den ~ørst er solgt, i dette tilfellet: for den pro
duksjonssamenheng han inngår i. Enhver som vil cpprette et "ans
varlig" forhold må her stille spørsmålstegn ved selve .den trans- ' 
aksjon som gjentar seg, ellers fortjener han ikke å bli tatt al
vorlig. Det er altså eksistensen av selve lønnsarbeidet som må 
settes i sentrum. En slik tankegang ligger fjernt fra "Damman
bevegelsen", hvis virkelighetsfjernhet bare tilsvares av deres 
klassemessige fjernhet fra den materielle produksjon, og som er
statter analysen med moralsk engasjement. 

Mens bevegelsen for en "ny livsstil" først og fremst når ut til 
arbeiderklassen gjennom den borgerlige offentligheten, satser 
de sosialistiske økopolitikerne først og fremst på arbeid i 
SV. Her stilles det krav om en særlig "sosialistisk Økopolitikk"; 
mens det egentlig tenkes på noe i retning av en "naturpolitikk 
for samfunnet"(!} For hvilke andre realiteter kan det ligge bak 
krav som:"Vil sy gjere Økologien til overordna prinsipp for sam
funnstyringa?"(S'pcf>·rsmål f.ra "kjende økopolitikarar på veg inn i 
SV", Ny Tid 10,sept. 1976, s-.4}. Dette er et rent metafysisk ut
gangspunkt. Knytter vi an til virkeligheten er situasjonen den 
at Økopolitikerne ikke henvender seg til en sosialisme i makt
posisjon, men til en (svak} sosialistisk opposisjon i et kapital
istisk samfunn. "Økopolitikken" angår i dag således ikke organi
seringen av et samfunn som allerede er sosialistisk, men selve 
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s t r ategi en i kampen f or sosialisme . Dette er en hanal påpekning, 
men nødvendig på bakgrunn av Økopolitikernes· nårreisende dogmer. 
Men når fingeren først er satt på dette, Blir det nokså klart 
at en "økopolitisk"s·trategi aldri kan bli annet enn en reformis
tisk strategi. Der den tradisjonelle refor·mismen tror at sosial
ismen kommer som det nødvendige resultat av en serie reformer, 
impliserer økopoli'tikken i sin konsekvens muligheten av at en 
rekke fremkjempete reformer vil føre til en miljøvennlig kapi.,... 
talisme. Dette til tross for at økopolitikerne gjerne fremhever 
nødvendigheten av sosiali"sme som en Betingelse for en "økolog.,... 
isk likevekt". 

Det som gjør økopolitikken til en "øko-reformisme" er den måten 
naturen gjennom de Økologiske begrepene erstatter forståelsen 
av de samfunnsmessige betingelsene for sosialisme: arbeider
klassens politiske maktovertagelse. At miljøproblemene i utvidet 
grad blir en del av arbeiderklassens kamp kan ikke bety at økol
ogiske prinsipper blir 'styrende" for kampen. Derimot må det be
ty at kampen for miljøforbedringer blir en del av arbeiderklas
ens kamp for selvstendig organisering(klasseherredørrnne) og et 
moment i utviklingen av en revolusjonær klassebevissthet som ser 
alle samfunnsproblemene i deres faktiske (og konkrete) sarrnnen
heng med den kapitalistiske organiseringen av produksjonen, ink~ 
ludert de problemene som naturvitenskapene gjør oss oppmerksom
me på. I dag fungerer den moralistiske økopolitikken, særlig den 
småborgerlig-sosialistiske, som en av mange ideologier som sper
rer for utvikling av det som er og blir det sentrale: en selvst
endig sosialistisk politikk med grunnlag i marxistisk analyse. 

Den spesielle fordreining og innsnevring av perspektivene for 
kampen som den dominerende Økopolitikken bidrar med, fremgår 
tydelig i det utkast som SV's Økopolitiske Utvalg i høst la frem 
om utarbeidelse av lokale "ressursutviklingplaner"(Ny Tid 29.okt. 
1976, s.10). 
Ideen om å utvikle lokal bevissthet om den samfunnsmessige utnyt
telsen av naturressursene blir her i hovedsak redusert til en 
abstrakt øvelse i klassifikasjon etter visse økologiske begreper 
(lagerressurser, kretsløpsressurser,etc,). En skal finne ut om 
den lokale kapitalisme eller småproduksjon utnytter ressursene 
"riktig eller galt". Samtidig er den politiske målsettingen meg
et optimistisk: 

"Målsettingen med en slik plan må være å søke å hin
dre avfolking av distriktene og fjerne arbeidsløshet 
ved å avklare muligheten for å få etablert virksom.,... 
het s-om bygger på ressurser som alt finnes på sted
et. Ved å søke å unngå ressurs tappende og foru
rensende virksomhet, og å skape mangfoldige og leve
dyktige lokalsamfunn."(sarrnne sted} , 

Denne målsettingen er det . rene reformistiske drørrnneri når den ba-
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re liet:i;a,k.tes i sin konkrete sarnmenheng. Det er riktignok. "tenke
li'.g" a,t arbe{:derikarrrp i enkelte lo.krils:imfunn ktinne ;f~ noen ay dis-se 
r_esultatene (om ikke akkurat skape "mangfoldige og levedyktige lo-· 
kal samfunn"), i det minste fo·r en ko-rte·re tid. 'Men da ·måtte denne 
kampen føres- på en fremskreden måte av en selvbevisst arbeiderklas
se som i alle fall langt på vei vat i stand til å. gjennomskue det 
maktspill som alltid utfolder seg i slik situasjoner, Etablering.,
en av en slik klas·seorganis·ering ville dermed være en forutset~ 
ning for Rampen, og et "økoprogram" ville -måtte inneholde også 
dette som en målsetting, Det hjelper ikke at progranunakerne opp
moder til dristighet: 

"Etterhvert bør en imidlertid ikke være redd for å 
foreslå planer for bruk av ressursene som vil . kre
ve stoi'e forandringer, både av eiendomsforhold og 
tradi~jonelle lønnsomhetsforhold."(samme sted), 

En tenker seg også at agitasjonen på basis av dette arbeidet 
skal innrettes etter valgene og etter organiseringen av den bor
gerlig staten: 

"Til tak som ikke krever endringer av lover og sta
tlige disponeringer vil høre inn under programmene 
til kommunevalgene, mens tiltak som krever større 
endringer må få sin plass i stortingsvalg-program
met." (sannne sted) 

Denne hierarkiseringen av perspektiver og planer avslører at en 
åpenbart tenker seg disse gjennomført innenfor det borgerlig
kapitalistiske systemet .. Partiet skal fungere som et planapparat 
i det borgerlig~ samfunnet, det skal etterkomme behovet for en 
"offensiv, konkret og konstruktiv politikk"(s.st,), Det skinner 
likevel igjennom at en frykter for at forhåpningene er noe ure
.alistiske, og en holder en mer beskjeden målsetting i bakhånd: 
"Ressursutviklingsplanene kan bli gode kort på SV-hånden i samf
unnsdebatten ••• " (s. 17) 

Det gamle slagordet om "sjølberging", som i det minste var en 
samfunnsbestemt målsetting, ser nå ut til å måtte vike for "øko
logien": 

"Det er ikke meningen at planarbeidet skal munne ut 
i forslag som skal sette det enkelte lokalsamfunn 
i stand til å bli en sjølberga enhet. Slagordet om 
sjølberging må (ikke?) innebære at :ingen ressurser 
blir liggende brakk, men (?) at lokalsamfunnets pro
duktive muligheter blir utnytta på en best mulig må
te i økologisk forstand."(s.17) 

Tvetydigheten i disse formuleringene(forsåvidt uansett hva de her 
skyldes} tilsvarer den noe utvannete rolle " økologien" nå spiller 
i SV's Økopolitikk sammenliknet med dens rolle i den marx-kri
tiske "økososialismen": den er ikke lenger på samme måten "styr
ingsprinsipp sor samfunnet" og basis for en ideologi om strategi
en for 'sosialisme", men kommer nå mer inn som alminnelig ideell 
målsetting på linje med andre målsettinger • I den •grad dette er 
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tilfelle hlii; "økoprobJerqet" derfor for reformismen bare et ned
slagsfelt hlant andi;e hvor det er anledning til å fremføre en. del 
sosialis·tiske og antikapitalis·tislce s1agord som forolir totalt 
uten betydning for den reformistiske politikken (Dette bekreftes 
av Økologiens rolle i skriftet "Økologi og sos·:i:alisme. Et <t>kopo.,... 
li tisk arbeidsgrunnlag for SV".} Denne reformismen har, derfor den 
samme svakfiet som all ·reformistisk sosialisme: den "glemmer" de 
reelle . samfunnsmessige Betingelsene for kampen. 

Det Økopolitiske Utvalget tenker seg at gode ressursoversikter 
kombinert med god 'bruk av fantasien" skal ha betydelig demonstra
sjonseffekt, planene er "systemoverskridende og peker henimot må
let, et sosialistisk samfunn i Økologiisk balanse"(s.st. s.10). 
Det er mulig at planer utført etter disse retningslinjer kan gi 
et glimt av "den Økologisæ balansen", men det er vanskelig å se 
hva det sosialistiske i dette består i. For den som ikke allere
de har satt sosialismen identisk med "likevektssamfunnet" er det 
tvilsomt om slik agitasjon vil fremtre som noe annet enn et 
hjelpeløst forsøk på utkonkurrere kapitalen i leting etter res
stcJ.rs.er, et forsøk som totalt mangler den (kapitalistiske) realis
men som "tradisjonelle lønnsomhetskalkyler" gir til et prosjekt. 

Denne form for reformisme er dessuten underlagt en del sammen
henger som Økopolitikerne hverken er klar over eller har kontr
oll over. For å illustrere dette må vi riktignok ty til et rent 
tankeeksperiment: Forestiller vi oss at utfallet av en slik agi
tasjon blir at ressursplanen blir tatt til følge, enten gjennom 
private(!) eller statligeinvesteringer, så har vi et tilfelle 
av vellyket kamp ut fra de reformistiske planleggernes egne pre
misser. Hva er imidlertid det "praktiske" resultatet i lys av ka
mpen for sosialisme? 
Innenfor de økopolitiske sirklene v.il resultatet være en styrket 
tro på at denne form for "kamp" nytter, at "gode planer" gir frem
gang i arbeidet for "økologisk balanse". 
Utenfor disse sirklene er resultatet en forsterkning av bevisst
heten om at det borgerlige samfunnet (tross alt(?)) er i stand 
til å løse de fleste problemer og til å skaffe levedyktige lokal
samfunn. 
Men dette er åpenbart ikke noe sa.næynlig utfall. Langt mer sann
synlig er det at planen blir et slag i luften uten Økonomiske vir
kninger, og at vi dermed tilsvarende har at det innenfor partiet 
ligger cJl · til øket pessimisme og passivitet, mens "massene" uten
for partiet blir styrket i troen på at "sosialismen" ikke er et 
realistisk alternativ. Arbeiderklassen vil meTke seg det fullst
endig urealistiske i denne "sosialis·tiske økopolitikken" og til.,
liten til sosialisme som et en reell muligfiet vil oli ytte'l!ligere 
underg·ravd: "sosialistene" fremstår s-0m de rene utopister. Ingen, 
aller 111inst Økopolitikerne, fiar da noen grunn til å moralisere 
over at aroeiderne foretrekker den "realistiske reformisme 11som 
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Det Norske Arbeiderparti står for. DNA's reformisme er realist
isk i den forstand at den baserer sine reformforslag på en' kon
troll med statsinntektene og det borgerlige statsapparatet. 
Dette innebærer - tross alt - at reformer til arbeidernes bes
te (innenfor det borgerlige samfunnet) blir gjennomført en 
gang i mellom. 

Lærdommen i dette er at reformer er "tvetydige" og at reformer 
kan. ha en "reformisme-effekt". Skal reformene samtidig styrke 
kampen for sosialisme, er alt avhengig av måten de kjempes 
frem p&, og sosialistenes politikk må derfor alltid være å bi
dra til at arbeiderklassens kamp for reformer får et revolusjo
nært perspektiv,-her finnes ikke noe unntak for miljøkampen. 
En av forutsetningene for en slik politikk er en utviklet mar
xistisk analyse aY hvordan raseringen av naturmiljøet <lives 
frem av alle de kapitalistiske "løsningene" på produksjonens 
problemer. Men selv om .en slik analyse er konkret og omfatten
de, forutsetter den selvsagt arbeidernes egen aktivitet dersom 
den \ skal bli et element i kampen: selv løsningen av hverdagsli
ge problemer forutsetter en effektiv orgarlisering på arbeidspl
assene som bryter med den passive tilliten til at sosialdemo
kratiet fortsatt kan løse problemene på vegne av arbeiderne. 

Den økopolitiske reformismen vil ikke bli utfordret av en all-
menn analyse som bare rent abstrakt kan "påpeke" sammen-
hengen mellom kapitalisme og Økokrise. Denne form for analyse 
klarer ikke utvikle en .alternativ strategi og blir lett absor
bert av og inngår som et retorisk overbygg i den reformistiske 
praksisen. I den nevnte pamfletten om "Økologi og sosialisme" 
lever således gjentagelsen av de almene sannheter om kapitalis
me, imperialisme og rovdrift på naturgrunnlaget det gladeste 
samliv med de mest optimistiske forhåpninger om hvilke mulig
heter den "defensive kampen" har innenfor det kapitalistiske 
systemet. 

Det skulle være .klart at økopolitikk i denne utgaven er ute av 
stand til å bidra med noe til å utvikle den sosialisti s ke kam
pen med utgangspunkt i miljøproblemene, siden den mangler poli
tisk realisme og prøver å knytte kampbevisstheten til et abst
rakt "økologisk" prinsipp. Det er derfor positivt feil når SV's 
Økopolitiske utvalg avslutningsvis hevder "at det tkke er noen 
motsetning mellom økopolitikk og arbeidsfolks intresser". 
Arbeidsfolk har ingen interesse av abstrakte prinsipper som 
ikke gir noen veiledning til handling og som er avmektige når 
det gjelder å gjennomskue den f aktiske avhengi gheten som arbei
deren har av det kapitalistiske systemet for daglig å kunne ek
sistere. Og denne avhengigheten betyr også avhengighet av den 
nåværende kapitalistiske utnyttelsen av ressursene. 
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Når man i dag i DNA ivrer for oljeboring i nord skyldes nok 
dette ikke minst bevisstheten om at viktige deler av velger
grunnlaget for part~t- arbeiderne i verkstedsindustri og kje
misk - er avhengi ge av økt oljeaktivitet. Det må heller ikke 
overraske noen om nettopp arbeiderklassen(sammen med oljekapit
alen) kom til å kreve Økt takt iuwinningen. Dersom sosialist
ene skal kunne gripe inn i dette, må det være gjennom å peke på 
at (og vise hvorfor) selv sterkt økende oljeaktivitet ikke kan 
redde arbeidsplassene på lengre sikt, og bare i liten grad på 
kort sikt. Dette er et langt vektigere argument, også fra et 
ressursbevaringssynspunkt, enn "argumentet" om at "vi" tærer 
på fremtidige generasjoners ressurser. Det er et realistisk 
arg~ment som samtidig viser nødvendigheten av sosialisme ut 
fra de påtrengende daglige problemene med arbeidsledighet og 
usikre arbeidsplasser. 

Vi kan allerede i dag spore en viss tendens til at miljøpro
blemene blir tatt opp ut fra situasjonen på arbeidsplassene. 
Men også denne tendens er tvetydig. Sosialdemokratiet forsøker 
å kanalisere spirene til en kampbevegelse på arbeidsmiljøspørs
mål inn i en rent reformistisk ramme. Den nye arbeidsmilj ø1ov
en - som gir enkelte mindre forbedringer - står helt innenfor 
en slik ramme. Den reformistiske innsnevringen kom blant annet 
til uttrykk ved at forslaget om den "omvendte bevisbyrde" ble 
sløyfet i det endelige lovutkastet. Prinsippet om den "omv·end-

. te bevisbyrde" ville i praksis kunne innebære at kapitaleierne 
måtte bevise at en arbeids- og produksjonsprosess, et nytt kje
misk stoff osv. var helsemessig og miljømessig ufarlig. 

Prinsippet fikk stor tilslutning fra fagbevegelsens grunnorga
nisasjoner. Det ble umiddelbart oppfattet som et prinsipp som 
ville styrke arbeidernes stilling i miljøspørsmål og skyve hov
edansvaret for arbeidsmiljøet over på den part der det egentlig 
hører hjemme: på eierne av arbeidsplassene, kapitaleierne. 
De politiske konsekvensene av et slikt prinsipp var uklare hos 
det store flertall som ga sin tilslutning til det. Når det ble 
avvist av LO-ledelsen, NAF, regjeringen og til slutt Stortinget 
i skjønn forening har det flere grunner. 

Som det fremgår av bl.a. Arnulf Kolstads artikkel ville et 
prinsipp om den "omvendte bevisbyrde" være stikk i strid med 
logikken og virkenåten i den kapitalistiske produksjonsmåte. 
Den kapitalistiske arbeidprosess er - sett fra kapitalens side -
en verdi- og merverdiskapende prosess. Produktenes bruksverdier, 
så vel som arbeidsprosessens konkrete karakter - dvs. dens kon
krete organisering og forbindelse med maskineriet og kjemiske 
prosesser-er underordnet produksjonen av profitt(merverdi). 
Enhver teknologisk nyvinning er bare et middel ti å nå denne 
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målsetting. Skulle den omvendte bevisbyrde innføres og tas i 
bruk i praksis ville det innebære at en vurdering av arbeids
og produksjonsprosessenes innvirkning på arbeidsmiljøet og på 
produktenes bruksegenskaper til syvende og sist ble det styr
ende prinsipp for produksjonen. Man behøver ikke være marxist 
for å forstå at det ikke går i dag. Isolert sett er derfor 
den omvendte bevisbyrden et "revolusjonært krav" som av fagbe
vegelsens grunnplan .ble oppfattet som en 'fornuftig reform' innen
for det bestående. 

Så var det heller ingen marxistisk forståelse av den kapitalis
tiske produksjonsmåtens logikk som lå til grunn for avvisning
en av forslaget. Lovgiverne og deres utenomparlamenta'riske 
støttespillere i NAF og LO forstod instinktivt at et slikt prin
sipp i lovs form ville kunne brukes til å utfordre 
kapitalens styringsrett over arbeidsmiljøet. Prinsippet ville 
peke mot en nødvendig styrkning av den lokale fagbevegelsen -
fagforeninger og klubber - ettersom arbeidsmiljøet nødvendig
vis er "lokalt". Det ville innebære at arbei~me måtte innrøm
mes rett til å sette i gang lokale aksjoner - utenfor det sent
rale fagapparatets kontroll - for overhodet å ha sanksjonsmu
ligheter mot kapitalens forsøk på å unndra seg sin bevisbyrde. 
Det politiske sprengstoff som kunne ligge i dette kan vi 
lett forestille oss. 

Som alltid når samfunnsmessige og politiske motsetninger skal 
tilsløres og bringes . inn i ufarlige former, tyr lovgiverne til 
juridiske argumenter: Den omvendte bevisbyrde ville være uforen
lig med "grunnleggende rettsprinsipper". Særlig LO's juridiske 
kontor var bekymret her. Og på rent borgerlig-juridiske premis
ser er dette korrekt: Den omvendte bevisbyrde ville ikke lenger 
tillate at tvilen kom "tiltalte" (dvs. kapitaleierne) til gode. 
I stedet for at arbeiderne(som anklager) skulle bevise kapi
taleierens skyld, måtte kapitaleieren bevise sin uskyld. Retts
salens juridiske prinsipper ble umiddelbart overført på klasse
kampen, eller riktigere: klassekampen ble bortforklart med jus. 

Utfallet av arbeidsmiljøpolitikken er at den har fått en rent 
reformistisk ramme: Gjennom et gigantisk opplæringssystem og et 
stort utbygget statlig kontrollapparat skal loven settes i 
verk.Gjennom organisert samarbeid mellom LO og NAF skal miljø
kampen holdes innenfor visse grenser og ikke på noe tidspunkt 
utfordre styringsretten over arbeidsmiljøet, eller for den saks 
skyld over fagbevegelsen. 

Motstanden mot uthulingen av den nye loven på dette punktet 
tok nettopp utgangspunkt i at arbeiderne ikke hadde noen makt
midler til rådighet for å fremme sine miljøinteresser. Forsla-
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get om lokal streikerett i miljøsaker, rett til å bruke egen 
ekspertise osv. ble avvist. Til tross for den store oppslutnin
gen om den omvendte bevisbyrde i grunnplanet lyktes det ikke SV 
å skape noen bevegelse mot uthulingen av loven. Selv om argu
mentasjonen mot loven bare unntaksvis var båret oppe av en dy
pere forståelse, men mer av en viss venstre-reformistisk mili
tans, er det her - i arbeidsmiljøproblemene - at en sosialistisk 
"miljøpolitikk" må ta sitt utgangspunkt, både sosialt og teo
retisk. En slik tendens til å starte her er også tilstede i 
SV, selv om den er svakere enn tendensen til "ressurs- og mat
varekriseøkologi". 

Ut fra dette blir det viktig å innse at en "økopolitikk" 
som nøyer seg med "økologiske" problemstillinger isolert fra 
klassekampen ikke klarer å belyse så mye som en meter av veien 
ut av, det kapitalistiske systemet. I tillegg kommer det at 
frasene om ressursvennlighet og miljøverdier i så stor grad er 
blitt en del av den moderniserte, politiske retorikken i de 
borgerlige "mellompartiene" at denne form for økopolitikk i 
SV vil ha sta<lig større vansker med på markere seg som "sosial-, 
istisk". I økende grad vil skillet mellom borgerlig og "sosial
istisk" økopolitikk derfor bestå i at den ene retningen åpent 
bekjenner sin tillit til det borgerlige samfunnets evne til . 
miljøvennlige løsninger, mens den andre tilslører sin reelle 
avhengighet av det fungerende systemet ( som reformistisk på
driver innenfor dette) gjennom uforpliktende programformuler
inger og snakk om sosialisme. 

En virkelig økopolitikk må være en sosialistisk politikk som 
baserer seg på en omfattende marxistisk kritikk og avsløring 
av det borgerlige samfunnet og særlig av den kapitalistiske 
raseringen av naturgrunnlaget. De teoretiske forutsetningene 
for dette håper vi at dette nummer av Vardøger et stykke på 
vei kan bidra til å klargjøre. 
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Hans Magnus Enzensberger: 

Den politiske økologi - en kritikk 

I. ØKOLOGI OG VITENSKAP 

Som naturvitenskapelig disiplin er økologien temmelig nøy-:
aktig hundre år gammel. Begrepet dukker for første gang ~PP 
i 1868, da den tyske biologen Ernst Haeckel i sitt program
skrift, Naturliche Schopfungsgeschichte, foreslo å sette_ 
dette navnet på en egen disiplin innenfor zoologien, en disi_
plin som skulle undersøke det totale samspillet mellom en 
dyreart og dens anorganiske og organiske omgivelser. Sam-. 
menlignet med økologiens nåværende posisjon var dette et re~ 
lativt beskjedent _program. Ingen av de avgrensningene det 
inneholdt har vist seg å være holdbare, hverken at man sat-
te dyreartene fremfor planteartene eller makro- fremfor mikro
organismer. Med oppdagelsen av hele Økosystemer ble perspek
tivet som Haeckel hadde anlagt, avlegs. Istedenfor å ta ut
gangspunkt i omgivelsene til en enkelt dyreart, fremhevet 
man nå den gjensidige avhengigheten og balansen mellom alle 
deltagerne i økosystemet. Dette har ført til at omfanget 
og kompleksiteten , til den nye disiplinen har utviklet seg 
raskt. 

Imidlertid, den kontroversielle stillingen Økologien inntar 
idag har den oppnådd etter at den trakk en ganske bestemt 
"dyr_eart" inn i forskningen, nemlig mennesket. Dette har på 
den ene siden gitt økologien en uhørt publisitet, men har 
på den andre siden bragt den inn i en kompetanse- og metode
krise som man ennå ikke ser rekkevidden av. 

Humanøkologien er fremfor alt en bastarddisiplin hvor det er 
nødvendig å anvende både naturvitenskapelige og samfunnsvit
enskapelige begreper og metoder, men uten at de komplika
sjonene dette medfører på noen som helst måte blir løst 
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teoretisk. Den har en tendens til sa og si å suge opp i seg 
stadig nye disipliner og å underordne de.rq sitt eget forsk- · 
ningsmål, og dette begrunnes ikke vitenskapelig, men ut fra 
hvor påtrengende forskningsformålet er. I de senere år h.ar 
presset fra den offentlige debatt dessuten ført til at øko
logien mer og mer har fått preg av prognosemakeri. Slike 
trekk var helt fremmed for Økologien så lenge den var en di
siplin innenfor biologien. I det hele tatt må man holde fast 
ved at Økologien har påtatt seg et totalitetsperspektiv som 
den på ingen måte er istand til å mestre. Jo mer vidtrek
kende dens konklusjoner er, desto mindre tilforlatelig blir 
den. 

Siden ingen lenger er istand til å innestå for riktigheten 
av det enorme materialet som ligger til grunn for de for
skjellige vitenskapsgrenene, så må man - i den grad man 
ønsker å komme med globale utsagn - begrense seg til arbeids
hypoteser. I en av de mest kiente økologiske håndbøkene Be-
volkerungswachstwn und Urmueltkrise av Paul og Anne 
Ehrlich, tar man eksplisitt eller implisitt i bruk kunnskap 
fra følgende vitenskapsgrener ·: statistikk, systemteori, ky
bernetikk, spillteori, termodynamikk, atomfysikk, -biokjemi, 
biologi, oceanografi, mineralogi, meteorologi, genetikk, 
fysiologi, medisin, epidemiologi, toxikologi, landbruksvit
enskap, byforskning, demografi, all slags teknologi; samfunns
teori, sosiologi og økonomi (de tre siste riktignok i en svært 
elementær form). Oppramsingen er ikke fullstendig. Det met
odologiske virrvar som forsøket på en slik syntese fører til, 
er vanskelig å beskrive. Det er klart at når man utgår fra et 
slikt vitenskapelig grunnlag, vil det ikke finnes noen grup
pe av mennesker som er istand til å mestre hele dette , feltet: 
i grensetilfellet er fra nå av enhver Økolog (det er forøvrig 
dette som overhode gjør denne artikkelen mulig). 

Il. DEN SENTRALE HYPOTESE 

At en vitenskap som bare for kort tid siden var av marginal 
interesse, idag befinner seg midt oppi en heftig debatt, kan 
ikke forklares bare med massemedienes snøballeffekt. Snarere 
henger det sammen med de utsagn humanøkologien kommer med, 
nemlig at siden utsagnene dreier seg om fremtiden har de 
karakter av å være prognoser og hypoteser. (d.v.s. en påstand 
som ikke er tilstrekkelig bekreftet.O.A.) På den ene siden 
er dette utsagn som angår alle siden det dreier seg om men
neskenes eksistens; på den andre siden kan ingen gi noen fel
lende dom over utsagnene siden de i siste instans først kan 
bekreftes eller avkreftes en gang i fremtiden. Denne hypotesen 
kan sammenfattes slik: alle industrisamfunn på jorden produ
serer økologiske motsetninger som i overskuelii fremtid vil 
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føre til at de bryter salfll1len. 

I ,mots€tning til tidligere katastrofe.teorier· bygger ikke denne 
prognosen p.1 en linjær argumentasjon ·ut fra e.n enkelt .1rsak. 
Tvert imot trekker den inn en hel rekke faktorer som virker 
sannnen. En svært forenklet list.e over årsaks·kjeden vil se om-:
trent slik ut: 

1. Industrialiseringen fører til en ukontrollert vekst i 
-;erdens befolkning. Samtidig vokser denne befolkningens mater
ielle behov. Selv med en enurm vekstrate i den industrielle 
produksjonen vil sjansene for å tilfredsstille behovene minke. 

2. Industriprosessene har hittil fått sin energi i alt over
-;eiende grad fra kilder som idag ikke fornyer seg. Dette 
gjelder i første rekke fossile brennstoffer, men også spalt
bare stoffer, slik som uran. Disse ressursene vil være uttømt 
i overskuelig fremtid. Å erstatte disse med prinsipielt nye 
energikilder (slik som fusjonskraft) er teoretisk tenkbart, 
men praktisk har det hittil ikke latt seg gjennomføre. 

3. Industriprosessene er dessuten avhengig av mineralske rå
stoffer, først og fremst metaller, som heller ikke fornyer 
seg. Utvinningen av disse foregår i så raskt tempo at også de 
vil være tØmt innen overskuelig fremtid. 

!:_. Vannforbruket til de industrielle prosessene har nådd et 
punkt hvor de ikke lenger kan bli tilfredsstilt av naturens 
egen vannsirkulasjon. Som en følge av dette har man nå begynt 
å gå til angrep på grunnvannsreservene, noe som nødvendigvis 
må føre til forstyrrelser i vannets kretsløp og til klimat
iske forandringer. Den eneste mul•ige løsningen er å utvinne 
ferskvann av sjøvann, men dette er så energikrevende at det 
bare vil forsterke prosessen som er beskrevet i punkt 2 foran. 

5. Ytterligere en faktor som begrenser behovstilfredsstillel
~en er produksjonen av matvarer. Både jordbruksarealet og av
kastningen pr. mål kan bare Økes i begrenset omfang. Forsøk 
på å øke produktiviteten i jordbruket vil også, når det går 
ut over et visst punkt, føre til nye Økologiske forstyrrelser: 
f.eks. jorderosjon, forurensning -~v giftstoffer, reduksjon
er i det genetiske spektret (f.eks. ved at spesialiseringen 
av kornplanter minskerderes motstandsdyktighet. O.A.) Ut
vinningen av matvarer fra havet møter på økologiske begrens
ninger av et annet slag. 

6. Enda en faktor - men bare en faktor blant mange andre - er 
den velkjente "forurensningen" av jorden. Dette er et vill
ledende begrep i den forstand at det forutsettes en "rein" 
verden. Dette har selvsagt aldri eksistert og er dessuten 
Økologisk hverken tenkelig eller Ønskelig. Det man egentlig 
mener er ulikevekt og alle slags forstyrrelser i stoffskifte-

17 



prosessen mellom naturen og det menneskelige samfunn. som er 
et resultat av ikkekalkulerte sideeffekter. av den industri
elle prosess. Sarmnenkoblingen av alle disse e~fektene er u~ 
hyre kompleks . Den forgiftning som er forårsaket av skade
lige stoffer - fysiologiske skader av pestisider, radioaktive 
isotoper, rusmidler, farmasøytiske stoffer, matvaretilset~ 
ninger, kunstige gjødningsstoffer, bly- og kvikksølvsporer, 
fluorider, kreftfremkallende stoffer, og et stort antall andre 
stoffer, er bare ett aspekt av problemet. Problemet med av
fallsstoffer som ikke kan gjenvinnes er også bare et aspekt 
av det sarmne probleme t. Forandringene i atmosfæren og i 
jord- og vannressursene som kan føres tilbake til stoffskifte
prosessen må vi også ta i betraktning (produksjon av smog, 
forandringer ·i klima, ikkereverserbare forandringer i elver 
og innsjøer, oseanografiske forandringer. 

]_. Det finnes ytterligere et felt hvor det synes som den vit~ 
enskapelige forskning ikke er kommet forbi det forberedende 
stadium. Det finnes ingen etablert kritisk kvantifisering av 
det som kalles"~sykisk forurensning" , Inn under denne be- · 
tegnelsen hører: en stadig Økende utsatthet for bråk og 
andre irritasjoner, de psykiske effektene av overbefolkning 
såvel som andre stressfaktorer som det er vanskelig å isolere. 

8. En siste kritisk begrensning er gitt ved den "termiske for
urensning". Termodynamikkens lover viser at til og med i 
prinsippet kan ikke denne begrensningen· overskrides. Alle proses· 
ser som innebærer en omdanning av energi vil avgi varme. Kon
sekvensene av dette for den globale tilgangen av varme er 
ikke blitt tilstrekkelig klargjort. 

En hovedvanskelighet ved å stille opp eller forkaste økolog
iske hypoteser er at prosessene som er involvert ikke finner 
sted i en rekke, men er nært sammenkoblet. Dette gjelder også 
alle forsøk på å finne løsninger på den økologiske krise. Det 
viser seg ofte, om ikke alltid, at forsøk på å kontrollere en 
kritisk faktor fører til at man mister kontrollen over en an
nen. Det det dreier seg om er en serie av regulerte kretsløp, 
eller bedre sagt om kretsløp som griper inn i hverandre. En
hver diskusjon som forsøker å behandle årsakene en etter en 
og forkaste dem etter tur, vil gå glipp av kjernen i den øk
ologiske debatten, og vil være et tilbakeslag i forhold til 
det nivå debatten i mellomtiden har nådd. 1 

Selv om det eksisterer en viss, om enn ikke fullstendig, sam~ 

stemrnighet om at den nåværende industrialiseringsprosessen, 
under ellers like vilkår, må lede til et sammenbrudd, så er 
det tre viktige spørsmål knyttet til denne prognosen som står 
åpen for debatt . Det første gjelder den tidsfrist man regner 
med. Anslag over tidspunktet for når man kan vente at den 
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gallopperende forandring av den Økolqgisk_e ~i.tuasjonen l<an 
inntreffe, varierer med flere århundreder. De spenner fra 
slutten av 1980,-å,rene til det 22.århµndre . Tatt i betraktning 
det utall av variable som er involvert i beregningene, er 
slike divergenser ikke til å undre seg over. F.eks. har kri
tikerne av MIT-rapporten, The Li mits t o Growth, innvendt mot 
resultatene man er kommet frem til at de matematiske -model
lene man bygger på er ·alt for enkle og at antallet variable 
er · alt for begrenset. Et annet kontroversielt punkt er knyt-. 
tet til det første, nemlig at man ikke har gjort klart den 
relative avveiing m~llom de enkelte faktorene som har kata~ 
strofale virkninger. Dette er f.eks. et tema i debatten mel
lom Barry Cormnoner og Paul Ehrlich. Mens den siste betrakter 
befolkningsveksten som den kritiske faktoren, tror Barry 
Commoner at den avgjørende faktor er moderne industriel tek
nologi. En nøyaktig analyse av faktorene som er involvert 
støter på enorme metodologiske vanskeligheter. Den viten
skapelige debatten mellom. de to skolene forblir derfor uav
klart. 

For det tredje er det åpenbart ikke klart hva man skal mene 
med en miljøkatastrofe. I denne sammenhengen kan man peke ut 
en rekke forskjellige perspektiver som bygger på forventning~ 
er og frykt. Det finnes økologer som bare er opptatt av den 
økende fare og av de tilsvarende fysiologiske, klimatiske, 
sosiale og politiske forstyrrelser. Andre, som den svenske 
'Økologen GOsta Ehrensvard, ser først og fremst for seg slutten 
på samfunnsstrukturer som bygger på industrialisering. Noen 
prognoser går enda lenger - de man i USA kaller for "dooms-ters" 
(dormnedagsprofeter) snakker om en utdøing av menneskearten, 
eller at en hel rekke arter - prim~ter, pattedyr og virveldyr 
- vil forsvinne fra jorden. Tilsvarende vil tonen i de respekt~ 
ive hypotesene som legges frem , spenne fra den mildeste reform
istiske advarsel til den dypeste resignasjon. Det som er av
gjørende for forskjellen mellom dem er naturligvis spørsmålet 
om i hvilken grad den økologiske ødeleggelsesprosessen og den 
ukontrollerte utbyttingen kan betraktes som irreversibel. I 
den økologiske litteraturen vil svaret på dette spørsmålet 
avhenge, på den ene siden, av analysen av de faktorene som er 
involvert, på den andre siden, av hvor langt tidsperspektiv 
man anlegger. Den usikkerhet som man innrørmner finnes når det 
gjelder disse to punktene innebærer at man ikke har noen ut
sikt til å · gi et klart svar. Forfattere som Ehrensvard, som 
tar utgangspunkt i at man går mot slutten for industrisamfun
nene og som allerede er i gang med å forberede seg til det 
post-industrielle samfunn (et samfunn som inneholder en rekke 
idylliske trekk) er fremdeles i mindretall. De fleste øko
loger synes å hevde at de skadene som hittil er gjort er re~ 
versible siden deres analyser gjerne følges av forslag til 
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hvordan man skal avverge katastrofen s9_m ellers vil komme. 
Disse forslagene er det nødve~dig å granske kritisk. . 

III. DEN ØKOLOGISKE "BEVEGELSEN" 

Økologiens hypoteser om industrialiseringens fremtid har blitt 
spredt, i det minste i de industrialiserte kapitalistiske 
land, gjennom massemedia. Debatten om disse tema har i en viss 
grad antatt en massekarakter, særlig i de engelsktalende og 
skandinaviske land. Dette har ført til en omfattende, om enn 
løst organisert, bevegelse hvis politiske potensial er vanske
lig å anslå. Samtidig er de problemer som diskuteres svært 
dårlig definert. Til og med uttalelser fra økologene selv er 
en blanding av teoridannelse og livssyn, nitid forskning og 
historisk-filosofiske "helhetsbetraktninger". De tanker som 
er knyttet til de økologiske gruppene gir derfor inntrykk av 
å være både obskure og forvirrete. Selv det faktum at de 
spres Jv massemedia innebærer at debatten vanligvis mister .en 
stor del av sin klarhet og sitt innhold. Underordnete spørs
mål, slik som gjenvinning av avfall, eller forurensning, blir 
behandlet isolert, hypoteser frems~år som sikker kunnskap, al
vorlige tilfeller av forgiftning blir utnyttet som sensasjons
stoff, isolerte forskningsresultater blir gitt en absolutt 
gyldighet, osv. Dette problemkomplekset ' som· i utgangspunktet 
unndrar seg en "rein" fremstilling, blir altså til en viss 
grad y'tterligere forurenset ved at det føres gjennom den in
dustrialiserte offentlighets kloakksystem. Denne tilgrumsing 
av debatten blir ført videre i de gruppene som for tiden er 
aktivt opptatt med det økologiske spørsmål, eller snarere av 
spørsmålets løsrevne enkeltdeler, dvs. det som er igjen av 
dem. Den mest innflytelsesrike av disse gruppene er tekno
kratene som på alle nivåer innenfor statsapparatet og også 
innenfor industrien, er travelt opptatt med å finne de rask
este løsningene på forskjellige delproblem ("quick technolog
ical fixes") og sette disse igjennom. Dette gjør de når som 
helst det er et betydelig potensial for økonomisk og politisk 
konflikt - og bare da. Disse folkene betrakter seg selv som 
reindyrkede pragmatikere, dvs. de er lojale tjenere til den 
klassen som for tiden har makten, og man kan ikke gå ut fra 
at disse har en klar bevissthet om problemene. Som vi skal 
vise, kan disse bare regnes til den "økologiske bevegelse" i 
den forstand at de er dens manipulatorer og at de høster for
del av den. De politiske motivene og interessene er . i disse 
tilfellene enten åpenbare - som når det gjelder Club of Rome, 
et konsortium av toppfolk innenfor næringslivet og av byrå
krater - eller så kan det lett og entydig påvises. 

Mindre entydig er imidlertid den politiske karakteren til en 
annen form for "økologisk bevissthet" . og den praksis som 
svarer til den. Det~ dreier seg her om mindre grupper av 
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"concerned and respons.ible citizens", som de sie.r i USA. Det 
tilsvarende tyske uttrykket "Biirgerinitiative", vis_er tydelig
ere klas·sebakgrunnen til de som er involvert. I alt overvei
ende grad dreier det seg om folk som tilhører middelklassen 
og det nye småborgerskapet. Den virksomheten de driver har 
vanligvis nokså beskjedne mål. Det kan dreie seg om bevaring 
av grøntareal eller trær, om oppfordringer til skolebarn om 
å rense badestrender eller friluftsareal for søppel, om å 
organisere boykott av ikkenedbrytrbar emballasje, osv. Det 
harmløse inntrykk slike aksjoner kan gi kan lett få oss tii å 
overse de aktivistreservene som skjuler seg her. Bare en 
liten forandring i målsettingene vil føre til at disse grup
pene spontant begynner å vokse i størrelse og i makt. De kan 
da være istand til å hindre gjennomføringen av store prosjekt
er som flyplasser og oljeraffinerier, de .kan tvinge igjennom 
at høyspentkabler blir lagt under jorden eller at motorveier 
blir lagt til nye traseer. 

Men selv aksjoner av en slik størrelsesorden er bare en fore
løpig øvre grense for muligd aktiviteter. Hvis de hypotesene 
som Økologene stiller opp JJa're delvis skulle vise seg å være 
sanne, vil de økologiske aksjonsgruppene bli en meget viktig 
faktor i innenrikspolitikken og den vil ikke lenger kunne 
oversees. På den ene siden uttr:ykket de dype og berettigede be
hov til de som er engasjert, på den andre siden orienterer de 
seg mest mot nærliggende mål som Qlir forstått upolitisk, og 
har en tendens til å gjøre seg illusjoner om samfunnet, noe 
som gjør dem til det ideelle bytte for demagoger og interes
serte utenforstående. At disse initiativene er av en begrens
et karakter kan imidlertid ikke skjule det faktum at det inne
holder i seg kimen til en mulig massebevegelse. 

Tilslutt har vi den delen av den Økologiske bevegelse som be
trakter seg som den harde kjerne, men som i virkeligheten bare 
spiller en helt marginal rolle. Dette er de såkalte "eco
freacs'-'' · (øko-hippier). Disse gruppene, som for det meste er 
avskallinger fra den amerikanske protestbevegelsen, prakti
serer en slags organisert by- og sivilisasjonsflukt. De bor i 
landsbygdkommuner, dyrker sin egen mat, og er på jakt etter 
en "naturlig levemåte" som kan betraktes som en slags si- · 
mulering av pre- eller postindustrielle forhold. De forsøker 
å finne helsebot og frelse i ganske bestemte, nøyaktig fast
lagte spisevaner og dyrkhingsmetoder ("earth food"). De har 
samme klassebakgrunn som hippiene i 1960-årene (den deklas
serte middelklasse pluss elementer fra perifere grupper). 
Ideologisk har de en tendens til obskurantisme og sekterisme. 
I det store og hele kan vi si at i den Økologiske bevegelse 
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- eller k.anskje vi. skulle si bevegelser - · har de vitens.kape.,.. 
lige aspekter, som i hovedsak stalnmer fra biologien, g~tt 
sammen i en meget for·virret allianse med en hei' rekke polit
iske motiver og interesser, som delvis er klart uttrykt, del-. 
vis skjult. På et dypere plan kan vi gjenfinne en hel rekke 
sosial-psykologiske behov som vanligvis konnner til uttrykk 
uten at de det gjelder er klar over dem: håp om omvendelse og 
frelse, undergangstvang, følelse av skyld . og resignasjon, 
eskapisme og sivilisasjonsfiendtlighet. 

På denne bakgrunn er det ikke overraskende at d~t europeiske 
venstre holder den Økologiske bevegelsen på avstand. Riktig.,
nok har den tatt med visse tema fra miljø-debatten i reperto
aret til den anti-kapitalistiske agitasjonen, men den inntar 
en skeptisk holdning til de grunnleggende hypotesene innen 
Økologien og inngår allianse med grupper som helt er orient
ert mot økologiske spørsmål. Istedenfor har venstresiden sett 
det som sin oppgave å møte problemene ideologikritisk. Den 
fungerer altså hovedsakelig som teoretisk avklarende, en virk
somhet som forsøker å avsløre de utallige mystifikasjoner som 
dominerer den økologiske tenkning og som den er blitt oppmunt
ret av. De viktigste elementene i denne klargjøringsproses
sen, som er absolutt nødvendig, vil bli tatt opp og diskutert 
nedenfor. 

IV. KLASSEKARAKTEREN TIL DEN PÅGÅENDE ØKOLOGISKE DEBATT 

Den samfunnsmessige nøytralitet som den Økologiske deb~tten 
gjør krav på, i det den tar tilflukt i naturvitenskapelige be
visstrategier, er en fiksjon. En enkel historisk refleksjon 
viser hvor langt denne klassenøytraliteten går. Industriali
seringen gjorde hele byer og landsbygdområder ubeboelige for 
så lenge som 150 år siden. Miljøforholdene på arbeidsplassene, 
dvs. i de engelske fabrikkene og gruvene, var - slik utallige 
dokumenter påviser - livsfarlige. Der hersket en infernalsk 
støy, luften var forurenset av eksplosive og giftige gasser 
blandet med kreftfremkallende stoffer som var sterkt smittet 
av bakterier, lukten var ubeskrivelig, i arbeidsprosessene 
ble det brukt all slags smittsonnne giftstoffer, maten var be
dervet og feil sannnensatt, sikkerhetstiltak eksisterte ikke 
eller ble ikke overholdt, overbefolkningen i arbeiderkvarter
ene var beryktet, drikkevann- og sanitærforholdene var for
ferdelige, stort sett var det ingen organisert søppeltømm
ing: 
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private selskaper. 750 000 mennesker måtte stjele eller 
tigge seg til drikkevann, fordi de ikke hadde penger. 
Ofte måtte man dra langt av sted· for å hente drikkevann 
fra grøfter. Typisk er den tilstanden som hersket i den 
skotske gruvebyen Tranent: "Da det brøt ut kolera i om
rådet, var spesielt vannmangelen en plage for de syke. 
Nøden ble etterhvert så stor at folk gikk ut på de ny
pløyde markene for å samle sammen regnvann fra plogfur
ene eller til og med fra fordypningene etter hestehovene. 
I Tranent fantes det ti brønner, men mesteparten av van
net ble ført til en kullgruve i utkanten av byen og i 
tørketiden skrumpet det inn til en liten bekk." .•. 
Bare de færreste husene var knyttet til kloakkanlegget, 
selv i de kvartalene hvor avløpsvannet ble ført bort. 

· Noen steder fantes det bare et eneste do
1

for hver tredve 
bolighus. I 1834 i Manchester benyttet 7000 innbyggere 
33 klosett. Avløpsrørene endte uventet midt i gaten hvor 
de etterlot skitten. Latrinene lå for det meste rett ved 
siden av kjellerboligene hvor innholdet sivet inn gjen
nom veggene. " 2 

Disse forholdene, som bekreftes gjennom utallige andre kilder 
fra det 19. århundre, ville utvilsomt ha gitt en "nøytral 
observatør" stoff for økologiske refleksjoner. Men det fantes 
ingen slike observatører. Det falt ingen inn å trekke pessi
mistiske konklusjoner om industrialiseringens fremtid ut fra 
disse fakta. Den økologiske bevegelsen har først vokst frem 
etter at de områdene hvor borgerskapet bor er blitt utsatt 
for de miljø-ødeleggelsene som industrialiseringen fører med 
seg. Det som fyller deres profeter med skrekk er ikke så 
mye det Økologiske forfallet, som har foregått i uminnelige 
tider, men at det blir allestedsnærværende. Det blir stadig 
vanskeligere å isolere seg selv fra denne utviklingen. Den 
utfolder en dialektikk som i siste instans vender seg mot 
de som opprinnelig hadde nytte av den. Fornøyelsesutflukter 
og kostbar innpakning, f.eks. er på ingen måte fenomen som 
først er oppstått i de siste årtier. Det er sider ved de 
herskende klassers tradisjonelle konsummønster. Problematisk 
er de imidlertid blitt i form av turisme og massekonsum, dvs. 
bare etterat de arbeidende masser har tatt del i dem. Kvanti
tativ Øking går over i en ny kvalitet - destruksjon. Det som 
tidligere var et privilegium fremstår nå som et mareritt, og 
den kapitalistiske industri gjør seg klar til å ta en lang
som, men relativt mild, hevn på dem som opp til nå bare har 
høstet fordel av den. Den egentlige kapitalistklassen, som 
stadig minker, kan riktignok fremdeles unngå konsekvensene. 
Den kan kjøpe sine egne private badestrender og ansette all 
slags lakeier. Men båd~ for det gamle og det nye småborger-
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skapet er slike omkostninger utenkelige. Kostnadene ved et 
privat "miljø" som g]ør det mulig til en viss grad å unngå 
konsekvensene av industrialiseringen, er allerede astroRom
iske og vil Øke enda raskere i fremtiden . 

Tross alt er det lett å skjønne at arbeiderklassen ikke bryr 
seg særlig om generelle miljøproblemer og at den bare er inn
stilt på å engasjere seg i aksjoner hvor det er spørsmål om 
direkte å forbedre ·sine arbeids- og leveforhold. I den grad 
økologien kan betraktes som basis for en ideologi, er det en 
sak for middelklassen. Når enkelte representanter for mono
polkapitalen er blitt dens talsmenn - som i Club of Rome - så 
er det bare ut fra grunner som har lite med den herskende 
,klassens leveforhold å gjøre. Disse grunnene må analy9eres, 

V. INTERESSENE TIL DET ØKO-INDUSTRIELLE KOMPLEKS 

At den kapitalistiske produksjonsmåten har katastrofale kon
sekvenser er for marxister en selvsagthet som ikke sjelden 
dukker opp i argumentasjonen til den Økologiske bevegelsen. 
Selvsagt vil kampen for et "reint" miljø alltid inneholde 
antikapitalistiske elementer. Ikke desto mindre har fascismen 
i Tyskland og Italia vist hvor lett slike elementer kan skifte 
karakter og bli redskaper som tjener kapitalens interesser. 3 

Det er derfor ikke overraskende at de økologiske protestene, 
i det minste i Vest-Europa, nesten alltid ender med en appell 
til staten. Under de nåværende politiske forhold betyr dette 
en appell til reformisme og teknokratisk rasjonalitet. Slike 
appeller besvares da gjerne med regjeringsprogram som lover 
en "bedring i livskvaliteten", selvsagt uten at man antyder 
for hvem livet skal gjøres be9-re, på hvilken måte og på hvis 
bekostning. I virkeligheten går staten "til aksjon {først} når 
næringslivets profittinteresser er truet. Idag utgjør miljø
krisen en omfattende trusel for disse interessene. På den enP 
siden truer den produksjonens materielle grunnlag - jord, luft 
og vann - på den andre siden truer den mennesket, den produkt
ive faktor, som får redusert sin arbeidsevne gjennom Økende 
fysisk og psykisk sykelighet."4 Til dette bør det føyes til 
faren for ukontrollerbare "øko-opprør" som følge av den stadig 
mer omseggripende miljø-ødeleggelsen. Når det gjelder spørs-

1 
målet om statsintervensjon og "miljøbevaring ovenfra", viser 
venstresidens ideologiske kritikk en eiendommelig mangel på 
historisk refleksjon. Heller ikke her dreier det seg nemlig om 
nye fenomener. De negative virkningene av miljø-ødeleggelser 
for industriens inptjeningsevne, kampen om overvelting av av
gifter, om ansvarsprinsipp og om lover for bevaring av miljø
et og om virkefelt for statlig kontroll: alt dette kan v~ 
uten for mye vanskelighet føre tilbake til den tidlige peri
oden av Englands industrialisering. En slik undersøkelse 
viser en forbausende stabil interessekonstellasjon, Den rap-

24 



porten vi (lite_rte foran om vannforsynin11;en og sanitærproblem
ene i en skotsk gruvelandsby er hentet fra en offisiell under
søkelsesrapport fra 1842 (også Engels siterer forøvrig fra 
denne rapporten i sin Die Lage der arbeitenden Klasse in Eng
land). Formannen for undersøkelseskorrnnisjonen var en vi.ss s 'ir 
Edwin Chadwick, en typisk forløper for de moderne tekno~ 
kratene. Chadwick var tilhenger av nyttefilosofen og juristen 

Jeremy· Bentham, om hvem Marx sa: "Hvis jeg hadde det ·mot som 
min venn H.Heine har, da ville jeg kalle Mr Jeremiah et geni 
i borgerlig dumhet." 5 James Ridgeway, en av de få arnerikans.ke 
Økologene som er istand til å delta i den pågående miljødebat
ten med politiske argument, har grundig behandlet Chadwicks 
rolle. 6Den gang som nå tjente retorikken til de Økologiske 
reformatorene til å tilsløre ganske bestemte interessesarrnnen~ 
henger. Heller ikke de teknologiske midlene som disse "re
formene ovenfra" gjør bruk av, har forandret seg så mye som 
man skulle tro. 7 

Et historisk tilbakeblikk har imidlertid ikke til hensL.zt 
A redusere nåtidens !)roblemer til fortidens. Ridgeway unngå,r 
ikke alltid denne faren: han har en tendens til å begrense 
seg til tradisjonelle økologiske spørsmål som vannforurens
ning og energiforsyning. Uten å ville det, bagatelliserer han 
dermed omfanget av den truende katastrofen. På den ene siden 
er det riktig at det også tidligere har forekorrnnet miljøkris~ 
er - til og med før <len industrielle revolusjon - og at meka
nismen i reformistiske krise-"løsninger" har en lang fortid 
å se tilbake på. Det vi imidlertid må holde fast ved er at de 
Økologiske risikoforholdene ikke bare har Økt kvantitativt, 
men også har antatt en ny kvalitet. 

Dette.gjelder også de forandringene som har skjedd med hen
syn til miljøbevaring og statsintervensjonisme og som svarer 
til forandringer i den Økonomiske basis. Som kjent er monopol~ 
kapitalen i sin nåværende form henvist til å løse sine avset
ningsproblemer ved hjelp av et overdådig konsum som dekkes 
gjennom de offentlige budsjetter. De mest åpenbare eksempler 
på dette er uproduktive investeringer i militærutstyr og i 
romforskning. Industriell miljøbevaring fremstår som et nytt 
vekstområde hvor kostnadene enten kan overveltes gjennom pris
ene eller sosialiseres direkte over statsbudsjettet (subsidi
er, skatteletter, direkte offentlige inngrep) - mens profit
ten tilegnes av monopolene. "Ifølge beregninger som er gjort 
av det amerikanske Council of Environmental Quality vil det 
gi en fortjeneste på minst en million dollar for hver tre 
millioner som går til miljøbevaring." 8 

På denne måten vil problematiseringen av den industrielle 
vekst gi grobunn for en ny vekstindustri. Det raskt ekspander
ende Øko-industrielle kompleks oppnår dermed en dobbelt _ 
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gevinst; i det tq1,disjonelle markedet hvor konsumgoder til 
private behov produserer en stadig økende forurensning, og i 
et annet hvor den samme ~orurensningen blir forsøkt holdt i 
sjakk gjennom offentlig finansierte kontrollteknikker. Denne 
prosessen vil samtidig ytterligere konsentrere kapitalen i 
hendene på noen få internasjonale konsern, siden de mindre 
industribedriftene ikke på egen hånd er i stand til å finans
iere utviklingen av miljøbevaringssystemer. 

På bakgrunn av dette forsøker monopolene å skaffe seg innflyt
else på den økologiske bevegelsen. MIT-studien, som ble utført 
på oppdrag av Club of Rome, er på ingen måte noe enestående 
initiativ i sitt slag. Monopolene er også representert i alle 
statlige og private miljøbevaringskommisjoner. Deres innflyt
else på lovgivningen er avgjørende. Det finnes ogs! utallige 
indisier på at tilsynelatende spontane Økologiske initiativ 
og aksjoner er blitt støttet av toppfolk i næringslivet og av 
regjeringsmedlemmer. Det avtegner seg her en "alliansepoli
tikk ovenfra" hvis demagogiske motiver er lett å gjennomskue.9 

Det er imidlertid ikke alle økologiske aksjoner med utgangs
punkt i privat initiativ som underdanig stiller seg til tjen
este for kapitalens interesser. Dette kan vi se av det faktum 
at de ofte har ført til konfrontasjoner med politiet. Faren 
for å bli misbrukt er imidlertid alltid til stede. Vi må også 
huske på at kapitalens interesser har iboende motsigelser. 
Økologiske kontroverser uttrykker ofte motstridende interesser 
innenfor industrikapitalen uten at representantene for de 
stridende parter er klar over hva som står på spill. Det er 
nødvendig med en lang klargjøringsprosess før den Økologiske 
bevegelsen har nådd det minimum av politisk bevissthet som 
trengs for å skjønne hvem fienden er og hvis interesser den 
må forsvare. 10 

VI. DEMOGRAFI OG IMPERIALISME 

Også advarslene om følgene av den ukontrollerte vekst i verd
ensbefolkningen (den såkalte "befolkningsbomben") inneholder 
et ideologisk moment, og bak kravene om å stanse veksten 
skjuler det seg politiske interessert som svært ofte ikke gir 
seg til kjenne. Den ny-mal'thusianske argumentasjon som særlig 
Ehrlich og Taylor har popularisert, har vunnet gehør på et 
ganske bestemt tidspunkt og i en ganske bestemt politisk sam
menheng. Dens opprinnelse kan nesten utelukkende føres til
bake til Nord-Amerika og kan tidsfestes til seint i 50-årene 
og tidlig i 60-årene, altså til den tiden frigjøringsbevegel
sene i den tredje verden begynte å bli et sentralt problem 
for den førende imperialistiske stat. (Derimot hadde befolk
ningsvekstraten begynt å stige mye tidligere, nemlig i -30 og 
-40 årene.) At det ikke bare er et tilfeldig sammentreff, ble 
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først erkjent o~ uttrykt av kubanerne; 

"På den tiden -(1962) hadde Population r;ouncil i :New Yourk, 
støttet av Population Reference Bureau~ Inc,, i Washing
ton, lansert en stort anlagt vervekampanje for ny~malt
husianismen. Dette ble gjort med massiv finansiell hjelp 
fra Ford og Rockefeller Foundations som bidro med milli
oner av dollar. Kampanjen hadde en dobbel målsetting som 
kanskje også vil kunne oppnås: de herskende klassene i 
Latinamerika skal gjennom dyktig propaganda - støttet av 
FAO-undersøkelser og studier gjort av en hel rekke, også 
progressive vitenskapsmenn - overbevises om at en demo
grafisk vekstrate i Latinamerika som overstiger 2.5% vil 
føre til en katastrofe av uberegnelig omfang. Karakter
istisk for denne litteraturen, made in USA, er følgende 
utdrag fra årsberetningen for Rockefeller Foundation for 
1965: "Alle forsøk på å forbedre levestandarden blir sta
dig oftere møtt med den pessimistiske prognosen om åt 
menneskeheten snart vil bli tynget ned av sin egen vekst . 
.•. Det er åpenbart at dersom den nåværende befolknings
veksten ikke bringes under kontroll, vil menneskeheten 
fordobles i løpet av to generasjoner. Resultatet vil bli 
en katastrofe for utallige millioner mennesker." (The 
Rockefeller Foundation Annual Report for 1965; s.49). 
Population Reference Bureau uttrykker seg enda klarere; 
"Verdens fremtid vil bli avgjort i Latinamerika, i Afrika, 
og i Asia, siden disse utviklingsområdene har den høy-
es te demografiske vekstraten. Enten må fødselsratene 
s,enkes eller dødelighetsraten må økes igjen dersom vekst
en skal bringes under kontroll ... Biologer, sosiologer 
og økonomer i byrået har forutsagt det tidspunkt hvor 
Malthus' teori vil konnne tilbake som et spøkelse og hjeffi"" 
søke jordens folk" (PRB presseuttalelse, 7.oktober 1966)") 1 

Den kubanske rapporten siterer videre Lyndon B. Johnsons · ut
talelse om at "i Latinamerika vil fem dollar til fødselskon
troll ha større nytte enn · hundre dollar til Økonomisk vekst," 
og legger til: "Kommentar til denne kyniske holdning synes vi 
er overflødig." 

Egentlig skal det ikke mye skarpsindighet til å oppdage at bak 
amerikanernes velgjørenhetsholdning skjuler det seg både sterke 
politiske motiver og en irrasjonell frykt, og det er dette som 
er grunnen til det massive forsøket fra offisielle og private 
grupper i USA på å eksportere fødselskontroll til land i den_ 
tredje verden. De imperialistiske landene ser at den tid 
nærmer seg da de bare vil utgjøre en liten minoritet sannnen
lignet med resten av verden og regjeringene i disse landene 
frykter at befolkningspresset kan bli en politisk, og i siste 
instans,militær drifkraft. 

27 



Riktignok kan vi b13:k de rasjonelle beregningene skimte en frykt 
av et annet slag; symptomer på en beE!te,mt p~nikkstemning hvis 
forløpere i historien er lett gjenkjennelige. Man kan ba~e 
tenke på de hysteriske slagordene fra imperialismens storhets-
dager ("Den gule fare") og fra den tyske fascismen ("Røde 
horder"). Den såkalte befolkningspolitikken har aldri vært fri 
for irrasjonelle og rasistiske trekk; de har alltid inneholdt 
demagogiske elementer, og den er alltid rede til å fremprovo
sere primitive følelser. Dette gjelder riktignok ikke bare for 
den imperialistiske siden. Til og med den kubanske kilden nøy
er seg ikke med den svært opplysende konunentaren som er sitert 
foran, men fortsetter som følger: 

"Fidel Castro har uttalt seg om dette spørsmålet mange 
ganger. Vi minner her om følgende uttalelse: "I visse 
land sies det at bare fødselskontroll kan

1

gi en løsning 
på problemet. Slik kan bare kapitalister, utbyttere, 
snakke. Ingen som har en bevissthet om hva mennesket kan 
oppnå ved hjelp av teknikk og vitenskap, vil sette en 
grense for hvor mange mennesker som kan leve på jorden ... " 
Dette er alle revolusjonæres dype overbevisning. Det som 
karakteriserte Malthus i sin tid og karakteriserer ny
malthusianismen i vår tid, er deres pessimisme, deres 
mangel på tillit til menneskenes fremtidige skjebne. Det 
plene er grunn pok til at revolusjonære aldri kan være 
malthusianere. Det skal aldr>i 1bli for mange av oss, uan
sett hvor mange vi måtte bli, hvis vi bare sanunen stiller 
våre anstrengelser og vår intelligens i menneskehetens 
tjeneste, en menneskehet som vil bli befridd fra rnenneske
enes utbytting av menneskene. 11 12 

Slike fraser uttrykker ikke bare den kubanske revolusjonens 
hang til voluntarisme (en tro på at viljen alene kan løse 
problemene, O.A.) og besvergende retorikk, men også en tendens 
til å møte de imperialistiske undertrykkernes irrasjonelle ' 
frykt ll\ed like irrasjonelle forhåpninger. En material~stisk 
analyse av de konkrete behov, muligheter og grensebetingelser 
kan ikke erstattes av talemåter. Den kinesiske ledelsen har 
innsett dette for lenge siden, og den har derfor flere ganger 
modifisert sin befolkningspolitikk som i sine premisser var 
svært nær Cubas. Når det gjelder ny-nialthusianerne i USA har 
det i flere år pågått en voldsom strid om deres teser (og 
deres motivasjon). 

VII. GLOBALISERINGSPROBLEMET 

Et sentralt ideologisk terna i .:miljødebatten slik den føres 
idag - kanskje er det sakens kjerne - er metaforen om "rom
skipet jorden". Denne forestillingen hører fremfor alt hjemme i 
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repertoiret til den ailJerikanske Økologibevegelsen. I de 
vitenskapelig orientert;e diskusj9nene fore.trekker .,tl)~n gjerne 
en formulering s·om hcpres -mer nøktern .ut;, IIJen SQll! t. sitt inn
hold går ut på det samme; jorden be.traktes SQll! et lukket og 
globalt øko-system. 

Innslaget av "falsk bevissthet" som skjuler seg i denne opp-. 
fatningen, er åpenbart. Dette er knyttet sammen med selvfølg~ 
eligheter som betraktes som 'idealistiske', men hvor selv 
dette ordet ikke ville v_ære dekke ride: "Felle snyt ten går fremfor 
egennytten", "Vi er alle i samme båt", og lignende. Den ideo
logiske hensikten med slike raske globaliseringer er åpenbar. 
Derved vil man en gang for alle benekte den lille forskjellen 
mellom første klasse og mellomdekket, mellom styrehus og 
maskinrom. Et av de eldste knep for å legitimere klasseherre
dømme og utbytting gjenoppstår dermed i økologiens skikkelse. 
Idet f.eks. Forrester og Meadows, forfatterne til MIT-rapport
en helt 

"fra begynnelsen av anlegger et verdensperspektiv på sine 
utviklingslinjer og alltid henviser til romskipet jorden 

og hvem lar seg ikke overbevise av et slikt verdens
brorskap - omgår de samtidig nødvendigheten av å klar
gj Øre fordelingen av kostnader og nytte, å bestemme 
deres strukturelle betingelser og dermed de svært forskjel
lige mulighetene som foreligger for å få en slutt på elen
digheten. For mens. noen har muligheter til å planlegge 
vekst og endatil profitere på tiltak for å fjerne og å 
forhindre de skadene det medfører, - er det noen som ikke 
kan gjøre dette. På denne måten kan de industrialiserte 
land på den nordlige halvkule, under en stadig Økende 
statskapitalisme, opprettholde kapitalakkumulasjonen ved 
å lede den inn i anti-forurensningstiltak, i gjenvinning 
av viktige råstoffer, i prosesser som innebærer intensiv 
istedenfor ekstensiv vekst. Denne muligheten er utviklings
landene avskåret fra. De er henvist til å utnytte sine rå-

_sroffkilder til ~et ytterste og, på grunn av deres struk
turelle avhengighet av ensidig næringsgrunnlag, å drive 
rovdrift av sine egne ressurser. (Dieter Senghaas minnet 
meg i denne sammenheng om en uttalelse fra en brasiliansk 
økonomiminister om at landet hans ikke kunne få nok miljø
forurensning dersom det var prisen for at befolkningen 
skulle få nok arbeid og brød.) 11 13 

Motsetningene som de Økologiske ideologene forsøker å under
trykke med sin globaliserings-retorikk, fremstår desto tyde
ligere jo mer man tar deres prognoser og krav på ordet. Hva 
ville f.eks. være den konkrete virkningen av en begrensning av 
energiforbruket for hele "romskipet jorden" slik det kreves 
i omtrent alle de økdlogiske programskriftene? 
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"S.tabilisering av energiforbruket . , jovisst, men p,å 
hvilket nivå? Hvis ,man skal la det n,åværende gjenn911!,,-· 
snittlige forbruket til en amerikaner tjene som ·.ll!åle~. 
stokk, vil et fremtidig verdens-samfunn som skal sta-. 
biliseres på dette nivået, belaste energiressursene 
med noe slikt som 350 x 1012 (350.000.000.000.000) 
kilowatt-timer hvert år. Energiproduksjonen i verden 
ville da måtte være nesten syv ganger så stor som idag, 
og den termiske, atmosfæriske og radioaktive forurens
ningen ville vokse i et omfang vi er · ute av · stand til å 
se følgene av. Samtidig ~ille de foreliggende fossile 
ressursene tØillliles raskt. Hvis man istedenfor det ameri
kanske velger det nåværende verdensgjennomsnittet som 
målestokk for en fremtidig "stabil" energiøkonomi, så 
ville utvinningen fra de foreliggende energikildene og 
den termiske, kjemiske og radioaktive miljøbelastningen 
innstille seg på et nivå som bare vil ligge ubetydelig 
over det nåværende og som på lang sikt kanskje vil være 
akseptabelt. Det egentlige spørsmål ville da være hvor
dan den energien man har til rådighet skulle fordeles 
rettferdig på verdensbasis. Regnestykket ville se ut 
omtrent slik: Utviklingslandene ville få til disposisjon 
tre ganger så mye energi som de har idag; de sosialist
iske landene ville stort sett kunne opprettholde sitt 
nåværende forbruk, de høyt industrialiserte landene i 
Europa og USA ville derimot måtte redusere sitt forbruk 
enormt og dermed gå inn i en periode med tilbakegang. 1114 

Det skulle være åpenbart at en omfordeling i et slikt omfang 
bare ville kunne gjennomføres med vold, uansett om omfordel
ingen skjer internasjonalt eller nasjonalt. Riktignok synes 
næringslivskapteinene, som er samlet i Club of Rome, å fore
stille seg forholdene ombord i skipet som vi angivelig alle 
befinner oss i, noe annerledes. De er åpenbart ikke plaget 
av tvil om sin kompetanse eller sine lederegenskaper. Tvert,,
imot slår de fast: "Bare noen få mennesker tenker på frem
tiden ut fra et globalt perspektiv. 111 5 Denne minoriteten 
levner ingen tvil om at de er fast bestemt på å stille sitt 
vidsyn i sine egne interessers tjeneste. Jo knappere res
surser, jo mer av dette vidsynet er nødvendig for å fordele 
dem; jo mer vidsyn man trenger, desto færre mennesker kommer 
i betraktning til dette høye embetet.,. 
En økolog som blir konfrontert med slike innvendinger, vil 
vanligvis forsøke å imøtegå dem ved å føre argumentasjonen 
over på et annet plan. Han vil hevde at hans oppgave i 
første rekke er å forklare den faktiske situasjonen og at 
dette har forrang fremfor fremtidige fordelingsproblemer. Å 
løse disse problemene er ikke hans oppgave. På det faktiske 
plan kan man imidlertid ikke unngå å globalisere problemet -
saklig sett er det uunngåelig. Forurensningen av havet eller 
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atmosfæren, spredninge,n av radioaktive isotoper, konsekvens
ene av klimaforandri~ger forårsaket av ~enneskene ~ alt dette 
er faktiske, og ikke bare i ideologisk betydning, verdens
omspenende og globale fenomen og kan pare forst~s som sådan. 

Dette er riktig nok, men det hjelper bare så lite. Så lenge 
Økologien oppfattet seg som en delvitenskap innenfor bio
logien, var den seg alltid bevisst det dialektiske forholdet 
mellom del og helhet: Å undersøke livet på jorden "rett og 
slett" var den ganske fremmed. Fremfor alt oppfattet den seg 
som en vitenskap om gjensidige avhengighetsforhold som skulle 
forsøke å avklare forholdet mellom de enkelte artene, de Øko~ 
logiske subsystemene artene levde innenfor og de, større 
systemene, som omgav og gjennomsyret subsystemene. Med utvid
elsen av dens forskningsmål, dens hegemoniske ambisjoner og 
dens derav følgende forsøk på å skape en helhetli,g metode har 
humanøkologien imidlertid mistet den evnen til å differensi
ere som var så karakteristisk for dens grunnleggere. Tendens,
en til altfor raske globaliseringer er i siste instans en 
kapitulasjon overfor størrelsen og kompleksiteten i problemet 
den har trukket frem. Grunnen til dette nederlaget er ikke 
vanskelig å finne. En økolog som undersøker livsforholdene i 
en innsjø, har solid 'metodologisk grunn å stå på, vaklete blir 
den Økologiske argumentasjonen først når han trekker inn sin 
egen art, nemlig mennesket. ,Da blir flukten til globaliser
ingen den enkleste utvegen. For når det gjelder mennesket er 
formidlingen mellom det og helhet, mellom delsystem og total
system, ved hjelp av biologien utilstrekkelig: denne formid
lingen er samfunnsmessig og til å forklare den trengs en ut
videt sosialteori og i det minste noen grunnantagelser om 
den historiske prosess. Hverken det ene eller det andre 
råder økologien over idag. Derfor blir dens hypoteser, til 
tross for at ,de inneholder en kjerne av sannhet, så lett of
fer for ideologisering. 

VIII. ØKOLOGIENS VEILEDNING TIL HANDLING 

De fleste ~vitenskapsmenn som beskjeftiger seg med økologiske 
problemer, er knapt synlige for den store offentlighet. De er 
høgt spesialiserte fagfolk som er fullstendig opptatt av sine 
eksakt definerte forskningstema. De utøver sin innflytelse som 
rådgivere. I den grad det dreier seg om grunnlagsforskning, 
blir de betalt med offentlige midler. De fleste eksperter, som 
kan fremlegge resultater som umiddelbart kan anvendes, står i et 
nært forhold til industrien. Til forskjell fra disse sikter 
grovteoretikerne iblant økologene virksomheten sin inn på å 
påvirke offentligheten: Det er disse som forfatter de alarmer
ende artiklene som kommer til offentlighetens kjennskap gjen
nom tidsskrifter som Scientific American eller Science. De 
opptrer i fjernsyn, organiserer kongresser og skriver best
sellere som preger det bildet de fleste av oss har dannet oss 
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om miljøproblemene. Deres forestillinger OllJ hva som bør gjøres, 
trenger inn i pai;-tienes og regjeringenes reformprogrammer: I 
denne forstand er de representative. De posisjonene de inntar 
overfor offentligheten, tillater oss nat·urligvis ikke å. trekke 
slutninger om det vitenskapelige innholdet i deres uttalelser. 
Det lønner seg likevel å analysere de forslagene de fremset
ter. De utformer på en måte den del av de gjengse selvfølge
lighetene der linjene ut fra naturvitenskapelige generaliser
inger og fra den herskende, "borgerlige" ideologi berører 
hverandre. 

Amerikaneren Paul Ehrlich er blant · grunnleggerne av den alme
ne humanøkologien, og har til idag vært en av dens mest inn
flytelsesrike talsmenn. Dette viser et utførlig sitat fra hans 
håndbok, der han sammenfatter sine anbefalinger under over
skriften "ET POSITIVT PROGRAM": 

"Selv om våre konklusjoner er heller pessimististiske, vil 
vi understreke at vi mener problemene kan løses. Om de 
virkelig vi1 bli løst, er et annet spørsmål. I det følg
ende skal vi gi et alment aksjonsprogram som vi antar 
kan redusere virkningen av den krisen som griper om seg. 
Mange av disse forslagene kan synes "urealistiske", noe 
også andre mener. Men vi har så lenge vært vitne til 
hvorledes systemet går nedover at bare forholdsvis ideal
istiske programmer ennå kan gi mulighet for å redde det . 

..!_. Dersom de problemene som menneskeheten står overfor, 
overhodet skal løses, er befolkningskontroll en absolutt 
nødvendighet. Den er imidlertid ingen vidundermedisin. 
Selv om veksten i folketallet stoppet opp straks, ville 
praktisk talt alle de andre problemene til menneskeheten 
fortsatt bestå - som fattigdom, rasekonflikter, forslum
ming av byene, forurensning og krig. Situasjonen lar seg 
sammenfatte slik: "Uansett hvilken sak De går inn for, 
vil den være tapt uten befolkningskontroll." 

~· Det må straks øves politisk press på USA's regjering 
slik at den blir klar over sitt ansvar og stopper veksten 
i den amerikanske befolkning.Når så har skjedd, skulle 
regjeringen forsøke å regulere fødselsraten slik at be
folkningen blir redusert til en gunstig (optimal) stør
relsesorden og at den forblir på dette nivå. Det må vek
kes til live en politisk folkebevegelse for å overbevise 
våre lovgivere og rettsutøvere om at det e~ nødvend-
ig å handle raskt. Programmet må komme fra det som poli
tikerne er mest følsomme for: velgernes stemmer. Presi
denten, kongressmedlemmene, senatorene og andre valgte til-

. . litsrnenn som ikke er aktivt opptatt av befolkningskrisen, må 
stem.~es ned og erstattes av mer ansvarlige kandidater. 
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3. Det mil, bli tatt initiativ til e.n massi.v kaµipanje for 
I gjenopprette kvalitetsnivået i miljøet på det nord-:-a.m
erikanske kontinent og tilbake-utvikle USA (to de<rdeve
ve lope ) . Tilbake-utvikling vil bety å bringe vårt økonom
iske system (og da særlig våre forbruksvaner) i overens
stemmelse med de Økonomiske realitetene og råstoffsitua
sjonen i verden. En slik kampanje måtte bli politisk og 
særlig ta for seg den umåtlige utbyt·tingen av ressursene 
i verden som USA står for. -'Overfor saksgangen innfor de 
politiske strukturene må det settes igang boikottaksjon
er og søksmål mot miljøforurensning og gå til frontal
angrep på andre som skader miljøet. Nødvendigheten av en 
slik tilbake-utvikling ville v~re en stor utfordring for 
våre Økonomer. De måtte lage en økonomisk teori om sta
bil økonomi med et lavt konsumnivå, som i ovenikjøpet 
måtte garantere en mer rettferdig fordeling av rikdorrnnen 
enn dagens . Marxistene påstår at kapitalismen er eks
pansjonistisk og sløsende i følge sitt vesen og at den 
med nødvendighet må føre til at det oppstår en rik hersk
ende klasse. Kan våre økonomer tilbakevise denne kritik
ken som ugyldig? ("Da ville jeg bli glad" - O.A.) 

4. Når USA har begynt på oppgaven med å skape orden i 
eget hus, kan landet gå over til å feste oppmerksomheten 
mot tilbake-utviklingen av de andre industrilandene og 
mot befolkningskontrollen og en økologisk begrenset, del
vis industriell oppbygging i utviklingelandene. USA må 
med alle fredlige midler forsøke å få Sovjetunionen og 
andre industriland til å ta -del i disse anstrengelsene, 
i overensstemmelse med de forslag som er gjort av Lord 
Snow og · det russiske akademimedlemmet Sakharov. Disse 
forsøkene lar seg forene med de aktuelle forsøk på å 
komme til en generell avspenning med Sovjetunionen og 
Kina. Og USA borgerne må - med hjelp av stemmegivning, 
brevskriving og fredlige protester - gjøre det klart for 
landets ledende politikere at de ønsker fortgang i ned
rustningsspørsmålet, selv om det er forbundet med visse 
risikoer. De må forlange at farene med en fortsatt ter
ror-balanse blir nø~ avveid mot risikoen som ligger i å 
bli innhentet gjennom en kontrollert nedrustning. Ameri
kanerne bør gjøre seg kjent med de vitenskapelige re
sultatene på områder som konflikt, avskrekkingsteori og 
fredsforskning, og de skulle forsøke å velge politikere 
som har kunnskaper på disse områdene. 

5 . Ulykkeligvis har nettopp i dag - da USA og verden for
Øvrig ser seg konfrontert med historiens største krise -
mange amerikanere, og da særlig i den yngre generasjon,
gitt opp h~pet om at vår regjeringsform lar seg moderni-

33 



sere og ledes inn i en ny utviklingsretning ved hjelp ay 
midlene so~ ligger i vårt valg!iystem~ Kanskje har de 
grunner for sin fortvilelse, me.n ·man skulle ikke glemme 
at i 1968 lyktes nesten et forsøk på å vinne frem ·med en 
"Ny Politikk" på denne måten. {?} • Forøvrig fins det 
mange delegater i kongressen og menn i regjeringskrets
ene, både republikanere og demokrater, som er seg miljø
problemene fullt bevisst og besluttet på å bidra til 
deres løsning. Jo mer åpenbare farene som vi har ~ed å 
gjøre blir,, desto flere mennesker vil vende seg til disse 
problembevisste politikerne. For at disse skal kunne gjen
nomføre handlinger med suksess, trenger de offentlighet
ens støtte. I denne kritiske situasjonen ka-n----±kke-verden~----
reddes bare ved at man river ned de gamle institusjonene. 
Det ville ikke en gang strekke til dersom det fantes ra
sjonelle planer for oppbygging av nye og bedre institu
sjoner på ruinene til de gamle. Vi har ikke tid til en 
slik fremgangsmåte. Enten lykkes det oss å tilpasse de 
gamle institusjonene den nye situasjonen, eller så vil 
vi gå til grunne gjennom en katastrofe. Tar vi så i be
traktning de fremlagte utsiktene og den tvang vi er 
underlagt, ser vi ingen andre valgmuligheter enn be
sluttsomt å modernisere vårt system. Kan hende vil det 
være nødvendig å stifte et nytt politisk parti på et Øk
ologisk grunnlag, hvis innen- og utenrikspolitiske per
spektiver rekker lenger enn hos de nåværende partier, der 
perspektivene er bundet av disse partienes synsrand. Øko
logiproblemet kunne bli basisen for et slikt nytt parti. 

~- Den største mangelen ved de forsøkene som har vært 
gjort på å møte miljøproblemene i USA og den øvrige 
verden, var en målsetting, en visjon om hvorledes "Rom
skipet Jorden" skulle se ut, og om besetningen som skal 
styre dette romskipet. Alle samfunn til nå hadde sine 
visjonære som snakket om kjærlighet, skjønnhet, fred og 
overflod. Men hver gang i fortiden har "praktikerne" 
stått i vegen for dem. De priste skorsteinenes røk som 
et tegn på fremskritt, og talte for "rettferdige" kriger 
og åpnet døren på vidt gap for hatet i det de stakk kjep
per i hjulene for kjærligheten. I historien til homo 
sapiens finner vi en av de største ironier i det forhold 
at de evige praktikernes eneste redning i dag ligger 
nettopp i det som de fra første stund har foraktet som 
idealistenes drømmer. Det spørsmål som nå reiser seg er 
dette: Vil "realistene" gå så langt at de endelig ser 
realitetene i øynene?"2 1 

Det er ikke noe enestående tilfelle at en seriøs naturviter 
trer frem for offentligheten med et slikt program, tvert om. 
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Liknende forestillinger lar seg dokuil\entere i dusinvis. De · -
1 kan til og .IIJed h,a ~. tatus som e.n fellesholdning for (let som 
dagens- økologer har å tilby ay handlingsveiledning. En anto
logi a:v slike plattformer ville bare føre til gjentakelser. 
Vi lar det derfor bero med ett belegg i tillegg. Det følg
ende sitatet er fra et skrift av svensken Gøsta Ehrens..vard, 
en tidligere biokjemiker, der forfatteren forsøker å gi en 
omfattende diagnose av den Økologiske situasjon. Han sam
menfatter sine terapeutiske ideer slik: 

"Vi er ikke tvunget til å drive veksten i befolkningen, 
i energiforbruket og i rovdriften på våre metallfore
ko~ ter så langt at resultatet blir en hungerkatastrofe 
og global nød. Vi er ikke tvunget til passivt å bivåne 
utviklingen og drive våre prosjekter kortsiktig frem
over uten å utvikle de langsiktige perspektivene ... " 
Katastrofen kan unngås "dersom vi bare allerede nå 
treffer visse tiltak i global målestokk. Disse tiltakene 
kunne stabilisere situasjonen for de neste århundredene 
og tillate oss å forme den uomgjengelige overgangen fra 
dagens hektisk voksende industrialiserte Økonomi til 
det fremtidige jordbrukssamfunnet på en mest mulig kon
fliktfri måte. De følgende punktene i et hasteprogram 
er ment å vinne tid for den nødvendige omstrukturering 
av verdenssamfunnet: 

..!_. Umiddelbar innføring av en verdensomfattende rasjon
ering av alle fossile drivstoff, av alle flytende energi
kilder. Begrensning av energiproduksjonen til nivået før 
1970. Drastisk nedskjæring av all kommunikasjon i den 
grad den drives med flytende drivstoffer og i den grad 
den ikke er nødvendig for jord- og skogbruk og for lang
transport av råstoffer. 

l· Umiddelbar alminnelig strømrasjonering. 

~· Umiddelbar produksjonsstopp for rene luksusvarer og 
andre produkter som ikke er livsviktige, herunder også 
krigsmateriell av alle slag. 

~· Umiddelbar rasjonering av matvareimporten til samtlige 
industriland. Begrensning i innførselen av alle levneds
midler fra u-landene til et minimum. Det utviklingspoli
tiske tyngdepunktet legges på jord- og skogbruk over alt 
i verden. 

5. Det innføres straks plikt til å samle inn og bruke på 
~ytt alle brukte metallgjenstander (skrapsamling). 

6. Høyeste prioritet for ~orskning som tjener utviklingen 
~v fusjonsenergi og for målrettet biologisk forskning på 
det genetiske området, den anvendte økologi og skog/ 
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plante-kjemi. 

7. Det opprettes et internasjonalt sentrum som overvåker 
og følger opp utviklingen på de seks punktene ovenfor. 
Dette sentrum skal til ethvert tidspunkt gjennom masse
media holde jordens befolkning orientert om nivået i 
energi- og mineralressursene, om forsknin~ens utvikling 
og om den befolkningsmessige situasjonen. 2 

IX. TIL KRITIKKEN AV DET ØKOLOGISKE HASTEPROGRAMMET 

I sine gode r å d og oppfordringer til en verden, som human
økologe'ne har spådd en snarlig undergang for, utfolder deres 
talsmenn misjonære talemåter. Med inntrykksfulle midler maler 
de fremtiden så svart at man - etter å ha lest deres lektyre 
- må forundre seg over med hvilken ufortørnethet barn blir født 
som før og de~ blir gjort utkast til pensjonsreformer. På 
slutten av deres traktater, der de på en overbevisende måte har 
gjort rede for - men ikke bevist - uunngåeligheten av Verdens 
Ende (dvs. slutten på industrialiseringen, sivilisasjonen, men
nesket, livet på planeten) henger de likevel på et kapittel der 
de også betoner at det kan gå annerledes. I dette sluttordet 
appellerer de til lesernes fornuft. Hvis bare hver enkelt f~r
står hva. som er i vegen, da behøver ikke alt å være tapt, synes 
det. Denne plutselige kuvenningen har retoriske egenskaper som 
sikter mot omvendelse. Dermed står forferdelsen over den annons
erte katastrofen i en merkelig kontrast til harmløsheten ved de 
oppfordringene med hvilke vi skal frigjøres. Denne kontrasten er 
så iøynefallende, så gjennomtrengende, at de to sidene ved argu
mentasjonen skader hverandre gjensidig. Minst en av dem virker t 

troverdige, - enten sluttprekenen, som taler så vennlig til oss, 
eller analysen, som vil skremme oss. Man får uvegerlig det inn
trykk at disse . advarslene og truslene, som konsek~ensene av våre 
handlinger stiller opp for oss, nettopp har til hensikt å gjøre 
oss svake for omvendelsen som den kallede predikant til slutt 
måtte avkreve av oss. Omvendt skal den fortrøstningsfulle klang
en i sluttakkorden forhindre oss i å ta det svartmalte bildet 
altfor bokstavelig og synke i resignasjon. Mekanikken i disse ær 
værdige overtalingskunstene beherskes av enhver landsbyprest, oE 
enhver tilhører gjennomskuer den straks. Alt den utløser er i 
beste fall et frydefult grøss. Dette kan kanskje forklare ·hvorfc 
disse vidt utbredte publikasjonene er forblitt fullstendig uten 
virkninger, - publikasjoner som meddeler leseren at ikke hare h~ 
timen slått for ham men for hele menneskearten. De er like virk
ningsløse som enhver søndagspreiken. 

Tkke bare formen, men også innholdet i Ehrlichs argumentasjon 
er i detalj preget av bevisstheten (bevisstløsheten) hos WASP, 
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den hyi te, p;rotes.tp,ntiske ll}i,ddelkli3,S!).en i TJ~A. Det ko)JJliler 
fre;:qfox alt ti:,1 syne i ;for;fatterens sam.:f;unnsmessige 0g poli.'"' 
tiske ,forest:i:lli.nger. Så uheg:i;-ipelig store fora,ndri11gene er, 
som han ta:r for seg i bokas hoveddel' li,ke så utenkbart synes 
for ham et fundamei:italt inngrep i det politiske systemet i USA. 
Dette systemet blir snarere introdusert i hans kalkulasjoner 
som en konstant, uforanderlig faktor, og da ikke slik det er, 
men slik det synes for den som tilhører den hvite middelklas
se, altså i en til det ugjenkjennelige ideologisk fordreid 
form. Klassemotsetninger og klasseinteresser blir over alt be
nektet. Parlamentsvalgenes mekanis_mer blir uten videre be
traktet som et funksjonsdyktig middel som man kan løse alle 
tenkbare konflikter med. Det dreier seg bare om å finne frem 
til de riktige kandidatene, føre fornuftige kampanjer, skrive 
brev og lansere noen beskjedne borgerinitiativ. Til nøds kan 
det opprettes et nytt parti. Imperialismen eksisterer ikke. 
Verdensfreden oppnås gjennom nedrustningsforhandlinger. Den 
politiske prosessen blir på en ekstrem måte personalisert: 
Politikk er , politikernes sak og det forventes at de skal bære 
"ansvaret". Tilsvarende er Økonomi en sak for økonomer som har 
til oppgave "å lage utkast" til en økonomi etter mål - det må 
man kunne forvente av dem. "Marxismen" opptrer bare ett sted, 
så og si som fugleskremsel, som har til hensikt å skrennne den 
halstarrige leser i armene til forfatterens fornuft. 

T dette avledningsbildet av politisk idioti mangler bare 
ideenes stjernebestrødde hinnnel og forfatteren rykker ikke 
tilbake for å uttrykke denne mangel på manglende begrep. Det 
etterlyses en "visjon", for "bare relativt { !} idealistiske 
progrannner gir oss mulighet ' for redning". Ved en så heftig 
etterspørsel kan ikke tilbudet utebli: og det akademiske re
klameagenturet leverer prompte klisjeen om "Romskipet Jorden", 
der rustningsindustrien og reklamevirksomheten rekker hver
andre hendene. Dermed er avpolitiseringen av det økologiske 
spørsmålet blitt total. Dets samfunnsmessige sider og konse
kvenser er fullstendig eliminert. 

Nå kan konkrete krav trygt reises, da det ikke lenger er noen 
fare for at de vil bli tatt alvorlig på noen forstyrrende 
måte: stopp i befolkningsveksten, tilbake-utvikling av økono
mien, en kjempemessig rasjonering kan bare fremstilles som 
tiltak, som ide~ de er fremsatt av den opplyste, moralsk
bevisste fornuft og gjennomført på fredlig, liberalt vis, 
ikke støter noen interesser og privilegier og ikke forutset
ter noen forandringer i det sosio-økonomiske systemet. 
Svensken Ehrensvard fremfører de samme krav på en noe skarp
ere måte med den kaldt beregnende vitenskapsmannens skinn
radikale tonefall. Liksom Ehrlich argumenterer han grotest u
politisk. Nå rekker imidlertid realitetssansen hans så langt 
at han vet å kreve privilegier for seg og sitt arbeid, nemlig 
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første prioritet til den ufo~styrrede ~ortsettelsen av hans 
egen forskning: biologien. Her ko1Il!Iler i det minste en Sfl,!IJ.,.., 

funnsmessig interesse til uttrykk, om den er aldri så snever; 
hans egen. 
"Mange av disse forslagene" - sier Ehrlich, "kan synes iu
realistiske', noe også. vi mener". At ikke engang forfatteren 
tar sitt eget "hasteprogram" alvorlig, taler i alle fall for 

' at vi ikke har med galninger å gjøre. Grunnen til at de søker 
tilflukt i meningsløshetene, ligger i at deres kompetanse som 
vitenskapsfolk begrenser seg n..'Øyaktig til den teoretiske ra
dius som den gamle økologien utgjorde, altså en deldisiplin 
av biologien. De har utvidet deres forskning på det menneske
lige samfunn, men de er ikke opplært til noe av dette . De ser 
ikke den enkle kjennsgjerning at den menneskelige eksistens 
forblir uforståelig, dersom man ser fullstendig bort fra dens 
samfunnsmessige sider. De er helt uvit·ende om at denne mang
elen skader alle vitenskapelige utsagn om vår samtid og frem
tid og at disse utsagnenes rekkevidde nødvendigvis skrumper 
sannnen til den horisonten som kjennetegner enhver vitenskaps
mann så snart ~an går ut over metodologien for sin spesialdi-
siplin: til kirketårnshorisonten for hans egen klasse, som 
helt urettmessig betrakter seg selv som den tause majoritet, 
fordi den utgjør en priviligert og ytterst larmende minoritet. 

X. KONKLUSJONER: HYPOTESER OM EN HYPOTESE 

Det kan være en nærliggende fristelse å la saken bli stående 
med disse innvendingene og betrakte forutsigelsen av en stor 
økologisk krise som en avledningsmanøver i den aktuelle poli
tiske debatt. Det fins til og med folk på venstresiden som 
mener det er en luksus å beskjeftige seg med fremtidsproblem
er. Men det ville være en bankerrott-erklæring. For helt fra 
sin begynnelse har sosialistisk tenkning ikke orientert seg 
mot fortiden, men mot fremtiden. Her ligger en av dens vikt
igste muligheter. Mens nemlig borgerskapet er fiksert på de 
kortsiktige interessene av å,J'orøke kapitalen, fins det ingen 
grunn for venstresiden å lukke Øynene for de langsiktige per
spektivene. 

Og hva økolagenes kompetanse angår, så ville det være en feil 
å slutte av deres grenseløse uvitenhet om samfunnsmessige for
hold at deres påstander var uten noen kjerne av sannhet. Vis
selig blir deres prognoser om den store sannnenhengen svekket 
på grunn av deres metodologiske hjelpeløshet. Men enkelte ar
gumentasjonsrekker, som overveiende bygger på et naturviten
skapelig årsaksforhold, er likevel brukbaæ isolert sett . Selv 
om de fremdeles ikke er gjennomtenkt i deres samfunnsmes.sige 
årsaker og virkninger, så blir de fremdeles ikke motbevist av 
den grunn. 
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"Den h~.i;skende klasses ideologier reproduserer ingen enkle 
be.drag, men ipneh.older i deres instrmIJentelle for~ ,virke
lige erfaringer forså,vidt som de ikk_e er opti!lfistiske. De 
lover ragnar~k, verdensundergang øg en forferdelig ende, 
·men uten at disse informasjonene blir forstått i sanunen
heng med de kortsiktige behovstilfredsstillelsene og i
dentifikasjonene som er en del av deres innhold." 2 3 

Dette gjelder frem for alt for den sentrale "økologiske hypo
tesen", som sier at dersom den nåværende industrialiserings
prosessen fortsetter på en nærmest naturnødvendig måte, vil 
det innen overskuelig fremtid føre til katastofale konsekvens
er. I sin kjerne kan en slik hypotese verken bevises eller 
111otbevises gjennom en politisk diskusjon. Men det den sier 
er likevel av så stor betydning at følgende kalkyle må stilles 
opp: så lenge hypotesen ikke er entydig tilbakevist, vil det 
foreløpig være nødvendig å legge dens utsagn til grunn i en
hver teori om fremtiden. Bare dersom vi forholder oss "som 
om" den Økologiske hypotesen .skulle slå til, kan vi etter
prøve dens samfunnsmessige forutsetninger - en oppgave som 
til nå knapt er påbegynt og som økologien selv åpenbart ikke 
er i stand til å løse. 

De følgende overlegninger er derfor ikke mer enn noen første 
skritt på denne vegen. De er med andre ord hypoteser som 
bygger på en hypotese. 

En almen samfunnsmessig bestemmelse av hva de økologiske pro
blem er, måtte begynne·med produksjonsmåten. Over alt hvor 
den kapitalistiske produksjonsmåte dominerer eller er eneråd
ende, hvor altså det menneskelige arbeidet antar vareform, 
blir det samtidig med den økende samfunnsmessige rikdom også 
produsert økende samfunnsmessig knapphet. Denne knapphet an
tar forskjellige former i løpet av den historiske utvikling. 
I perioden med den opphavlige akkwnulasjon (dvs. i kapital
ismens barndom med en primitiv utbytting av førkapitalistiske 
arbeidsformer med .henblikk på kapitalistisk akkumulasjon -
O.A.) korn det til uttrykk i form av direkte forverring, be
virket gjennom den ekstensive utbyttingen, forlengelsen og 
senkning av reallønnene. I de sykliske krisene blir den opp
arbeidete rikdommen ødelagt på en direkte måte (korn btir 
f.eks. kastet i havet, brent osv.). 

Med veksten i produktivkreftene vokser også den destruktive 
energien i systemet. Gjennom verdenskriger og våpenproduk
sjon blir det produsert stadig større mangler. I en sein fase 
av den kapitalistiske utvikling får dette ødeleggelsespotensi
alet en ny kvalitet: det truer alt naturlig livsgrunnlag for 
menneskene. Dette får til følge at knappheten fremtrer som 
naturkrefter frembragt av samfunnet. Denne måten som den al
mene knappheten igjen opptrer på, er kjernen i "den økologiske 
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krise". Den er li.kevel ikke et rent tilbakefall til historisk 
forgangne tilstander og betingelser, fordi knappheten på ingen 
måte opphever den foreliggende rikdom. Begge er tilstede sani
tidig, motsetningene mellom dem tilspisser seg stadig videre 
og blir stadig mer vanvittig i sine former. 

Sålenge den kapitalistiske produksjonsmåten består - og ikke 
bare det kapitalistiske eiendomsforholdet - vil tendensen i 
visse detaljer kunne skrus tilbake, men ikke i sin helhet. 
Selvsagt vil krisen sette igang en hel rekke tilpassings-
og læreprosesser. Teknologiske forsøk som går ut på å utjevne 
symptomene etter homøostatiske (stabil likevekt) prinsipper, 
har allerede kormnet ut over forsøksstadiet - og jo mer kri
tisk situasjonen blir, desto mer drastiske forsøk blir det 
satt i gang på denne måten, (av.skaffelse av biler, utvikling 
av koilektivtransportsystemer, bygging av fi.ltrerings- og av
saltingsanlegg for havvann, åpning av nye energikilder, nye 
råstoffsynteser, utvikling av intensive jordbruksteknikker 
osv.). 

Men ethvert skritt av dette slaget vil bare rive opp nye kri
tiske huller. Det dreier seg ·om overfladiske teknikker -
de tetter hullene, men . rører ikke ved problemets ·rot. De poli
tiske følgene kan lett forutses. Omkostningene forbundet med 
bolig~ og rekreasjonsområder, for renere luft og vann, for 
energi og råstoffer av alle slag. Og kostnadene forbundet med 
resirkulering av knappe ressurser vil tilta på en eksplosjons
artet måte. De sosiale , "usynlige" kostnadene med den kapi
talistiske vareproduksjonen stiger umåtelig. Gjennom priser 
og skatter blir disse kostnadene veltet over på de lønnsav
hengige massene i en slik grad at en utjevning over tariffopp
gjørene ikke lenger er mulig. Innenfor rarmnen av de vestlige 
klassesamfunnene er det - for å bruke en nesten overflødig 
talemåte - umulig å konnne frem til en "rettferdig" fordeling 
av knappheten. 

Rasjoneringen av knappheten styres av prismekanismene, i 
skjerpete tilfelle over det grå og svarte marked, via korrup
sjon og privilegier i handelsvirksomhet. Dermed vil også den 
subjektive verdien av priviligerte klasseposisjoner vokse 
sterkt. De psykologiske og psykiske følgene av en miljøkrise, 
de synkende forventningene i livet og den umiddelbare trussel
en om lokale katastrofer kan føre til at klassetilhørigheten 
bestennner over individets liv og død - gjennom tilgang til 
fluktmuligheter, bolig i byen og på landet, avanserte medi
sinske behandlingsmetoder osv •. 

Det er neppe mulig å forutsi hvor raskt massene vil kormne til 
bevissthet om disse mulighetene. Det vil være helt avhengig av 
på hvilket tidspunkt man blir oppmerksom på den snikende miljø-
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kris.en gjennom enkelttilfell.er som tiltrekker seg stor opp
merks9;Illhet. Selv dra_ll)atiske fern;>men, slik soi:q de fre.lll fo:i;: alt 
har vært kjent i Ja,pan .,... so,11! rgdioaktiv fprgiftning av fisk,-, 
ere, kvikk~sølv og kadmiumsykdollJil!er ·,.. har ·til nå ikke ført 
til sterke ·massemobiliseringer, fordi effektene ble synlige 
først måneder og år etter at de var kommet i berøring med 
stoffene. Men så snart det pfi ett eller annet punkt i årsaks
kjeden plutselig forekommer mange dødstilfelle, vil den like
gyldigheten som man i dag mtiter Økologenes prognoser med, slå 
over i panikkartede reaksjoner, ja til og med i Økologiske 
opprør. 

På et tidligere stadium vil det riktig nok utvikles organisa
toriske tilløp-og politiske konsekvenser. Den Økologiske be
vegelse i USA, med tendensene til å flykte fra byen og indust
riområdene, gir en pekepinn om dette, 4iikt!"så borgerinitiativ
ene som utvikler seg raskt over alt. De trange perspektivene 
som preger de fleste av disse gruppene, er ikke tilfeldig: 
Deres aktivitet har som regel til hensikt å skyve problemene 
foran seg. Og det er heller ·ikke mulig på noen annen måte, 
fordi perspektivene utkrystalliserer seg bare i tilknytning 
til snevre særinteresser. Et typisk eksempel er initiativ som 
går ut på å forhindre at et oljeraffineri blir plassert i et 
bestemt område. Dersom agitasjonen er vellykket, fører ikke 
dette til at prosjektet blir oppgitt eller langt mindre til 
en revisj.on av energipolitikken, men til at raffineriet blir 
bygget på et. annet sted hvor motstanden fra de berørte ikke 
blir så sterkt artikulert. Ikke i noe tilfelle fører kampan
jen til reduksjon i energibehovet. En appell med et slikt inn
hold ville også være meningsløs. Den vil falle tilbake på de 
tomme frasene som økologenes "hasteprogrammer" består .av. 

Knutene i den omfattende miljøkrisen lar seg nettopp ikke hug
ge over med papirkniven. Krisen er uadskillelig forbundet 
med produksjonsmåtens systematiske eksistensbetingelser. Der
for er moralske oppfordringer til befolkningen i de "rike 
land" om å senke deres levestandard, fullstendig meningsløse. 
De er ikke bare fåfengte, men også kyniske. Å forlange av de 
store lønnsarbeidergruppene at de skal skille mellom "ekte" 
og "kunstige" behov, innebærer at man fullstendig underkjen
ner deres situasjon: Begge typer av behov er flettet sammen 
på en slik måte at de utgjør en uoppløselig subjektiv og ob
jektiv sammenheng. Varehungeren er i all sin blindhet et pro
dukt av vareproduksjonen - et produkt som bare kan undertryk
kes med makt. Vi må derfor, regne med at den borgerlige poli
tikk systematisk vil utnytte disse mystifikasjonene som her 
gir seg - og det desto mer ettersom den økologiske krisen an
tar mer truende former. Til slutt behøver de bare å gripe fatt 
i økologenes fo~slag på en demagogisk måte og omsette dem 
politisk. Appellen til "det felles beste", som krever under-
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danighet og avholdenhet f:ra enhver, kan inngå i slike beve~r
else~ likesJi,vel sorq en reaksjqnær popµlis.me, som er besterqt 
til å forsvare ka,pitalismen ved hjelp av (lYltiklX[!italistiske 
fraser. 

I virkeligheten vil kapitalismens fremtidige miljø-, rå
stoff-, energi- og befolkningspolitikk Ødelegge de siste li
berale illusjoner. En slik politikk er ikke tenkelig uten til
takene undertrykking og byråkratisering. Fascismen har alle
rede en gang bekreftet sin rolle som redningsmann i en eks
trem krisesituasjon og som administrator av krrappheten. I en 
atmosfære med panikk og ukontrollerbare stemninger - dvs. i 
tilfelle av en umiddelbar økologisk katastrofe som kan bli . 
iakttatt av alle - vil den herskende klasse ikke nøle med å 
gripe tilbake til lignende løsninger. Det vil ikke være mu
lig å forutsi massenes evne i en slik situasjon til å gjen
nomskue sammenhengen mellom produksjonsmåten og krisen og å 
reagere offensivt på den. Det vil være avhengig av graden av 
politisering og av organisasjonsnivået som til da er oppnådd. 
Mer sannsynlig vil "imperialismen innover" øke. Hva Negt og 
Kluge konstaterer i en annen sammenheng, gjelder også for 
motsetningen mellom den samfunnsmessige rikdom og samfunns
messige fattigdom slik den kommer til uttrykki den økolog
iske krise: 

"Kolonialiseringen av bevisstheten eller borgerkrig 
er de ekstreme former som disse motsetningene finner 
sitt uttrykk i. Det som går forut for denne kollisjonen 
eller som følger av den som konsekvens, er oppspalting
en av enkelt-mennesker og sosiale grupper i egenskaper 
som blir organisert mot hverandre. 1124 

I en slik situasjon vil også den ytre imperialisme falle til
bake på historisk tidligere former, men med et umåtelig mye 
større ødeleggelsespotensiale. Dersom de "fredlige" metodene 
for dagens utbytting slår feil og tesen om sameksistens bryt
er sammen under trykket av knapphet, vil vi sannsynligvis 
oppleve nye røvertokter, konkurranse- og råstoffkriger. Den 
strategiske betydningen av landene i den tredje verden - og 
da særlig de som leverer olje og metaller, unntatt jern -
vil bli større, men dermed også bevisstheten om at metropol
ene er avhengig av dem. "Omringingen" av metropolene gjennom 
landsbyene - en tanke som var så nærliggende i 50-årene -
vil få en ny aktualitet. Den kommer alt klart til uttrykk i 
politikken til mange oljeland, fremfor alt Libya. Den imperi
alistiske politikken vil ikke la noen sjanse gå fra seg til 
å hisse opp befolkningen i industrilandene mot en slik an
givelig ytre fiende, som fører en politikk som vil bli be
traktet som en direkte trussel mot levestandarden, ja mot 
overlevingsmulighetene, - for å få tilslutning til militære 
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operasjoner. (Legg merke til at denne spådommen er skrevet 
før oljekrisen, høste.n 1973. O.A.) 

Til ·slutt kan vi. spørre OS·S hvilke ·overleyings-sjanser de for
skjellige sam:l;unnstypene i •verden i dag har i tilfelle av en 
økologisk katastrofe. Grovt sett er den antakelse nærliggende 
at de siste skal bli de første: store nasjoner med en for
holdsvis liten industrialiseringsgrad - der den kapitalistiske 
produksjonsmåte enten ikke har satt seg fullstendig igjennom 
eller der hvor den i det minst delvis er blitt fortrengt gjen
nom revolusjonær vold. De mest utsatte for Øko-katastrofer er 
derimot overutviklede industriland -i "vesten". Ikke bare for
di den irreversible andelen av miljø-ødeleggelsene uten tvil 
ligger i land som Japan, USA og Vest-Europa, men også fordi de 
teoretiske mulighetene for å snu tendensen i disse landene 
møter systemnødvendige skranker som bare kan overvinnes gjen
nom en fullstendig omveltning. Disse landenes militære styrke 
er ikke noe motargument. 

De "revisjonistiske" landene, særlig Sovjetunionen, synes å 
være vesentlig bedre rustet for en Økologisk krisesituasjon. 
De kan se tilbake på en lang periode med administrativ kon
troll og fordeling av knappheten og har til rådighet ikke 
bare et apparat som i den grad så og si har inderliggjort og 
integrert denne oppgaven. Også den sovjetiske befolkningen er 
tilvent en slik situasjon med sosial fattigdom - selv om det 
etter den 20. partikongressen (1956) ikke lenger kan være 
tale om en immunitet .overfor varefetisjmen. Råstoffsituasjon
ren er usedvanlig gunstig i Sovjetunionen. Naturrikdommene i 
Sibir er knapt åpnet, og vi kan på ingen måte snakke om en 
overbefolkning av landet. Det aktuelle nivået 'i miljø-ødeleg
gelsene er alvorlige, men de andelene av disse Ødeleggelsene 
som kan reverseres, er i forhold til den destruktive proses
sen som helhet større, fordi en omsnuing av prosessen til en
hver tid kan bli bestemt av de sentrale instanser og om nød
vendig gjennomføres med makt. Negative momenter er imidlertid 
landets enorme sentralisering, den revisjonistiske ideologien 
og den tiltakende avhengigheten av det kapitalistiske verdens
markedet. 

Den beste muligheten for å overleve en økologisk katastrofe 
finner vi visserlig i det kinesiske samfunn. Den sparsorrnne om
gangen med naturens ressurser er en vesentlig del av den kin
esiske kultur. Den tusenårige tradisjonen er ikke opphørt et
ter revolusjonens seier, men snarere bragt på begrep. Dersom 
man ser på politikken til kineserne fra denne synsvinkelen, må 
man trekke den slut.ning at de er seg de økologiske problemene 
fullstendig bevisst og at de - som den eneste regjering i 
verden - ikke bare regner med dem, men også har utviklet kon
sekvente strategier for å forhindre katastrofen. Mao Tse-Tungs 

43 



løsning fra begynnelsen av 1973 - og s.om forøvrig er en 
nesten ordrett gjengivelse av de anvisningene som lederen for 
"den røde bondearmeen" Tsju Jua-tsjang, i det 14. århundre ga 
-:- gir denne målsettingen klart tilkjenne: "Bygg tunneler, 
skaff tilvege forråd av korn og fall aldri for fristelsen til 
å tilstrebe hegemoni. 112 5 Den siste delen av setningen inne
holder en bestemt avstandstaken fra enhver stormaktspolitikk. 
Den tilsvarer den uavhengigheten av verdensmarkedet som Kina 
fastholder. Landets størrelse og dets ·rikdom på råstoffer, 
som det utnytter så forsiktig, gjør landet selvstendig. Jord
bruket har et vidt omfang, landet er bare delvis industriali
sert og kan i et nødstilfelle fungere uten fornyinger av tek
niske og kjemiske produkter fra industrisentraene. De ,høgt 
utviklede delene av den kinesiske industrien er ganske visst 
sv~r~ effektiv, men dens relative andel av økonomien som hel
het er like liten som dens råstoffavhengighet. Masseproduk
sjonen begrenser seg til produkter på et mellom-teknologisk 
nivå, slik som sykler og symaskiner, som er anvendelige også 
i kritiske situasjoner og som snarere minsker enn høyner sam
funnets avhengighet ved forsyningskriser. En avgjørende for
del er den gjennomgående desentraliseringen av økonomien, som 
sikrer den en selvstendig eksistens også ved akutte trusler 
mot landets sentra. Den ideologiske overbygningen står ikke 
i motsetning til denne strukturen i basis: den er i overens
stemmelse med den. Tendensene til å nedbygge den sosiale 
arbeidsdelingen har f.eks. ikke bare en "moralsk" betydning, 
men spiller også en stor materiell rolle. "Kumøkk er viktig
ere for Kina enn dogmer" - slik lyder et annet av Maos ord
språk. 

Denne om enn korte og fragmentariske gjennomgangen av ulike 
·samfunnsformasjoner har gitt til resultat at de verdensomfat
tende talemåtene om "Romskipet Jorden" sier så godt som ingen 
ting om de virkelige perspektivene og overleveringsmulighet
ene. Ganske visst fins det økologiske faktorer som virker 
globalt. Til disse hører de makroklimatiske forandringene, 
forurensning gjennom radioaktive elementer og giftstoffer i 
atmosfæren og i verdenshavene. Hva det kinesiske eksemplet 
viser, er at det ikke er disse omfattende faktorene, men de 
samfunnsmessige variablene som gir utslaget. Menneskehetens 
undergang kan ikke forstås som en ren naturprosess. Og den 
vil ikke bli unngått ved hjelp av naturviternes - Økologenes 

. - forkynning, som bare avslører deres egen avmakt og for
blending så snart de overskrider grensene for sine fagkompe
tanse. 

Dersom den økologiske hypotesen slår til, da har de kapital
istiske samfunn ødslet bort muligheten av å realisere Marx's 
prosjekt om forsoningen mellom menneske og natur. De produkt-
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ivkreftene som det borgerlige s~mfunnet har frigjort, er inn
hentet og forbigått av de ødeleggelseskrefter som sarqtid.ig er 
blitt skapt. De høgt industrialis.eJ:te landene i "ve.sten" vil 
ikke alene betale prisen for den forsinkede revolusjonen. 
Kampen mot knappheten er en arv som menneskeheten etterlater 
seg også der hvor den overlever katastrofen. Det som engang 
betydde frigjøring, sosialismen, er i dag blitt til et spørs
mål om å overleve. Men dersom Økologiens spådommer går i opp
fyllelse, vil frihet~ns rike være et fjernere mål enn noen 
gang. 

NOTER 

1) Murray Brookchin. Ecology and Revolutionary Thought, New 
York 1970, s.11. Brookchin hevder at å spørre en økolog 
nøyaktig når den Økologiske katastrofen vil inntreffe 
er det samme som å spørre en psykiater om å forutsi nøy
aktig når det psykiske press en nevrotiker utsettes for 
vil føre til sannnenbrudd i kommunikasjonen. 

2) An Inquiry into the Sanitary Conditions of the Lahouring 
Population of Great Britain, Report from the Poor Law 
Commissioners to the Home Department, London 1842, s.68. 
Sitert etter James Ridgeway The Politics of Ecology, 
New York 1971, s.19f. 

3) Heller ikke dett.e mangler vi eksempler på fra økologien. 
· I Frankrike er de·t en ekstremt høyreorientert miljø
organisasjon - de såkalte "øko-fascistene" - hvis pre
sident er ingen ringere enn han som hadde ansvaret for 
den franske torturen i Algerie, general Mas su:; . 

4) Profitschnrutz und Umweltsschnrutz, i Rote Reie, 
Heidelberg 1973, Vol 1, s.5. 

5) Das Kapital, I, MEW 23, s .637n. 

6) Ridgeway, op.cit., s.22-25, som anser Chadwick som en 
typisk utilitaristisk byråkrat hvis funksjon var å 
sikre kapitalens interesser ved å sørge for ro og 
orden blant de fattige. Bedre hygieniske forhold ville 
gi en sunnere arbeidsstyrke, og styrke arbeidernes 
moral, osv. 

7) Ridgeway, op.cit., s.15f. viser atRenthamittene ·for 
over 150 år siden hadde utviklet en teori om miljøbeva
ring for å fremme produksjonen. Han peker også på ·at 
de tiltakene som er satt i verk i det fremskredne kapi
talistiske USA i slutten av 60-årene ligger under den 
standarden for vann- og luftforurensning som utilitar
istene foreslo. 
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8) Der Spiegel, 8. j~nuar 1973, s.38. 

9) Ridgeway, op.cit., s.207-ll, analyserer det "øko-indu
strielle ko.mplekset" dvs:. det stadig sterkere engasje.,
ment fra nær:i,ngslivets side i økologiske aksjoner, som 
Earth Day, og forbindelsen mellom forretningsfolk, poli
itikere, lokaladministrasjon og "folkelige aksjoner". 

10) For en illustrasjon av det "øko-industrielle komplekset" 
i Vest Tyskland, se Profitschmutz,s.14, og pampletten 
Ohne uns kein Um;;eltschutz . 

11) Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de 
America Latina i America Laiina: Demografi a, Poblaci6n 
indigena y Salud, vol. 2, Havana 1968, s.15f. 

12) Ibid., p.55-57. 

13) Claus Koch, Mystifikationen der Wachstums Krise". Zum 
Bericht des Club of Rome" i Me rkur vol. 297, januar 
1973, s .82 . 

14) Giorgio Nebbia i forordet til La Mor te Ecologia, Bari 
1972, s . XV f. 

15) The Limits to Gr01.Jth . Repor t of the Club of Rome on 
the State of Mankind, London 1972, s.13. 

16), 17 ) , 18 ) , 19) u t går 

20) Andre Gorz, 'Technique, Techniciens et Lutte de Classes' 
i Les Temps Modernes , August-Sept . 1971, vol.301-2, 
s .141. 

21) Anne H. og Paul R. Ehrlich, Population, Resour ces, Environ
ment , San Francisco 1970, s.322-4. 

22) Gasta Ehrensvard, Fore - e f ter. En diagnos. 

23) 

24) 

25) 

Stockholm 1971, s.105-7. 

Oskar Negt og Alexander Kluge: Offentlichkeit. und Erfahrung. 
Zur Organisationsanalyse von burgerlicher wid prol etar
ischer Offent lichkeit, Frankfurt 1972, s.243. 
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Harry Hannn, Mao Tse-tung zieht die Geschichte zu Rate, 
i Frankfur ter Allgemeine Zeitung, 19. april 1973. 
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Kjell Gunnar Holm og Knut Sørensen: 

Økologi og økopolitikk: Noen trekk 
ved økobevegelsen i Norge 

Økobevegelsen i Norge framstår idag som kraftig svekket. Mange 
av dens problemområder er fremdeles aktuelle, men blir idag 
reist i en annen sammenheng. Oppslutningen om bevegelsens ide
er er imidlertid fremdeles så stor at den er betydningsfull. 
Dessuten representerer de stadig en utfordring til den sosial
istiske teorien. Det foregår en kamp mellom økobevegelsens 
teoretiske posisjoner· og marxismen. Denne kommer klarest til 
syne i Sosialistisk Venstreparti (SV) som også har lagt stor 
vekt på å få tilslutning fra økologisk orienterte grupper. Det 
siste gir seg klart utslag i et utkast til studiesirkel i "øko
politikk": 

"Vår klode har gått gjennom en makaber verdiforringelse de 
siste hundre år: Skogene raseres, vannbalansen ødelegges 
og jordas ørkenområder eter opp større og større områder 
med dyrket mark. ·Luft, vann og jord forgiftes. Hele jordas 
dyreliv, fra pingviner i sør til isbjørner i nord er in
fisert med miljøgifter. Forurensningene har fått verd
ensomspennende dimensjoner. Karbondioksydinnholdet i at~ 

mosfæren øker, slik at klimatiske endringer lar seg re
gistrere. Sur nedbør skader i Økende grad jordsmonn, 
planteproduksjon og dyreliv. Våre energikilder tømmes 
raskere og raskere. Mangelen på råvarer og uerstattelige 
ressurser blir mer og mer åpenbar. Som et mareritt i til
legg har vi den eksplosive og tilsynelatende uløselige be
folkningsutviklingen. "1 

På denne dramatiske måten indtroduseres vi til de økologiske 
problemene. Perspektivet er nokså klart: 

"Dersom overforbruket, misbruket og sløseriet med ressurs
ene får fortsette uhindret, vil Ødeleggelsen av biosfæren 
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innen kort tid være fullbyrdet. Økologens dom er altså 
entydig og klar: Verden er inne i en omfattende økokrise 
som når som helst kan bli avløst av en verdensomspennende 
økokatastrofe! Vi står altså ved en korsvei; det vi gjør 
eller lar være å gjøre idag, vil avgjøre om våre etter
kommere skal få muligheter til å få tilfredsstilt funda
mentale behov."2 

Det er med utgangspunkt i et slikt verdensbilde at økobeveg
elsen har utformet sin politikk. Selv om dette suppleres med 
andre og viktige momenter til en samfunnsforståelse, er det 
allikevel fokuseringen på problemer som oppstår gjennom vek
selvirkningen mellom menneskenes produktive aktiviteter og 
naturen, som særpreger denne politiske retningen. Konsekvens
en blir at naturvitenskapen Økologi opphøyes til å bli den 
viktigste veilederen i utformingen av politiske linjer. 

HVA ER ØKOLOGISKE PROBLE~fER? 

Sammenhengen mellom natur og samfunn har alltid stått sentralt 
i marxistisk tenkning. Hos '.'den unge" Marx finner v1 allmenne 
utsagn om dette: 

"Selv denne 'rene' naturvitenskap får jo både sitt materi
ale og sin målsetting først gjennom handel og industri, 
gjennom menneskenes sansemessige virksomhet. Denne virk
somhet, dette kontinuerlige sansemessige skapende arbeid, 
produksjonen, er i den grad hele den sansemessige verdens 
grunnlag, slik denne verden eksisterer idag, at Feuerbach 
(og vi,H &S) - om denne virksomhet ble avbrutt bare for 
ett år - ikke bare ville finne en voldsom forandring i 
den naturlige verden, men snart ville savne hele menneske
verdenen og sin egen evne til å betrakte, ja hele sin egen 
eksistens." 3 

Dette betyr ikke at "naturlovene" oppheves under sosialismen 
og erstattes av nye. "Mennesket kan i sin produksjon bare gå 
fram som naturen selv, dvs. bare endre stoffenes former. 114 
Naturvitenskapene som idag er et uttrykk for og som uttrykker 
en kapitalistisk samfunnsformasjons begrep om naturen, er imid
lertid ingen "ren" framstilling av disse "lovene". Tvertimot 
representerer de et begrep om disse lovene som er særegent for 
d_enne type samfunnsformasjon. 

Selv om vi holder fast ved eksistensen av naturlover, betyr 
dette at vi ikke uten videre kan bruke dagens naturvitenskaper 
som politiske veiledere. Forholdet mellom natur og samfunn kan 
heller ikke lenger betraktes bare allment, som hos "den unge" 
Marx, men i lys av den kapitalistiske produksjonsmåten: 

Økologi forstås vanligvis som læren om samspillet mellom organ
ismene i naturen. Den beskriver de kompliserte, i ,nnbyrdes rela-
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sjonene mellom planter, dyr osv. For eksempel er noen organ
ismer næring for andre, osv. De problemer som vanligvis om
tales som økologiske, er konsekvenser . av menneskelige inngrep 
som på en avgjørende måte forstyrrer denne Økologiske "like
vekten". Eksempler på dette er forurensninger, utpining av 
jord, erosjon og dambygging . 

Økologien er et eksempel på en tverrfaglig naturvitens kap . 
Selv om den har sitt utspring i biologien, er den svært preg
et av påvirkning fra termodynamikk, kybernetikk, systemteori 
og informasjonsteori . 5 Økologien bygger ellers på resultater 
fra en rekke andre fagområder som-fysikk, kjemi, hydrologi, 
meteorologi osv. Dette preger økologien og er med på å gi den 
status som den tverrfaglige naturvitenskap. 

Utviklingen av økologien gjenspeiler på mange måter kapital
ens Økte behov for manipulering med naturen. Gjennom ingeni
ørvitenskapene - som gjerne også bygger på flere naturviten
skaper, særlig fysikk og kjemi - og deres utvikling dekkes de 
behov som springer ut av den kapitalistiske produksjonsproses
sen, og som særlig er knyttet til produksjonen av relativ mer
verdi. Tilsvarende representerer økologien en utvikling av na
turvitenskapene som sivarer til krav om muligheter til å gripe 
inn mot skadevirkningene av vekselvirkningen mellom de pro
duktive aktivitetene og naturen som stadig har vokst i omfang. 
Disse kravene ble først stilt av jordbruket, og økologien ble 
i sin første fase utviklet i samband med undersøkelser av 
slike problemer. 6 Idag er oppgaven utvidet til å bedre mulig
hetene for å reprodusere kapitalens allmenne naturbetingelser. 
Dette er et uttrykk for en samfunnsmessiggjøring av problemer 
knyttet til enkelt-kapitalenes aksjoner som krever et helhets
perspektiv. 

Selv om økologien er tverrfaglig , er den åpenbart likevel en 
egen naturvitenskap. Den har sine egne resultater og kan ikke 
reduseres til brokker av andre fagområder. Men ikke minst for
di økologien framstår som Vitenskapen om naturen - på makro
plan - framviser den også åpenbare ideologiske elementer. Dis
se består blant annet i tendensen til å innordne samfunnsvit
enskapene under økologien i form av f.eks. "humanøkologi." 7 

ØKOBEVEGELSENS KLASSEGRUNNLAG. 

"Jeg ser også en kilde til optimisme i selve miljøkrisens na
tur. Den er ikke et produ~t av menneskets biologiske egenskap
er, som ikke ville kunne forandre seg tidsnok til å redde oss, 
men som en følge av menneskets sos iale aktiviteter - som kan 
forandres langt hurtigere. 11 8 Parallelt med sivilisasjonens 
utvikling finner vi også økologiske problemer som et resul t at 
av menneskelige aktiviteter . Problemenes karakter svarer 
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imidlertid til utviklingen av produktivkreftene og produksjons
forholdene. Menneskene kunne først ødelegge jord idet de be
gynte å bruke den. Forurensninger fra bokonsentrasjoner kunne 
først opptre idet omfanget av handel og håndverk og det sam
funnsmessige merprodukt muliggjorde slike ansamlinger. 

De økologiske problemene under dagens kapitalisme er slik sett 
ikke nye. Produksjonsmåten er imidlertid preget av en rask ut
vikling av produktivkreftene og en sterk konsentrasjon av så
vel produksjon som bosetting. Dette er årsaken til det kvalita
tivt nye omfang som problemene har fått og som klarest uttryk
kes gjennom den tiltagende forurensningen (forgiftningen) av 
naturen. Den raske utvikling av produktivkreftene er imidler
tid på ingen måte entydig negativt sett i forhold til disse 
problemene. Tvertimot gir denne utviklingen oss også det beste 
håp om å kunne løse dem. 

Siden de økologiske problemene er samfunnsmessige, og dermed 
særegne for en spesiell produksjonsmåte, lar de seg ikke ana
lysere allment. En slik generell analyse vil bare være et ut
trykk for at en har akseptert en teori om en mekanisk sammen
heng mellom produktivkraftutvikling og slike problemer. Vi 
kommer derfor i denne artikkelen til å konsentrere oss om ka
pital ismens økologiske problemer. 9 

Det er på mange måter fristende å datere framveksten av be
visstheten om de Økologiske problemene til utgivelsen av 
Rachel Carsons bok "Den tause våren". Den handlet om de ødeleg
gende bivirkningene som fulgte bruken av visse kjemiske plante
vernmidler, og ga støtet til en ganske omfattende debatt på 
begynnelsen av 1960-tallet. Bevisstheten om det Økende omfang
et av slike problemer gjorde seg etterhvert gjeldende som en 
politisk bevegelse - økobevegelsen - som får en økende oppslut
ning omkring 1970 og som i Norge kulminerer i 1973-74. 

Økobevegelsen oppsto og vokste i kulminasjonen av en JO~års 
oppadgående konjunktursyklus. Forut for og parallelt med dens 
forløp pågikk det en omfattende radikaliseringsprosess i de 
vestlige kapitalistiske land. I siste halvdel av 1960-årene 
kom oppløsningen av den kalde krigens ideologiske undertrykk
else - anti-kommunismen. Det ble pånytt mulig å fremme kritikk 
i en form som grep drivkreftene bak samfunnsutviklingen - ka
pitalismen. Vietnam-krigen ble et gigantisk lærestykke om ka
pitalens barbari for en hel verden. 

Radikaliseringen pågikk sterkest blant studentene, selv om den 
også grep om seg i de sosiale mellomlagene. 10 Radikaliserings
prosessen tok derfor stort sett form av studentopprør. Økobe
vegelsen synes å springe ut av denne prosessen. Problemstil
linger av den typen vi har kalt for økologiske, ·fikk en på 
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mange måter framtredende plass og kom til å spille en viktig 
rolle i den mer generelle samfunnspolitiske kampen som deler av 
studentbevegelsen etterhvert engasjerte seg i. Typiske eks
empler fra Norge er kampen mot videre utbygging av vassdrag
ene og mot totalsaneringen av eldre boligstrøk. 

Økobevegelsen ble fra starten av et mellomlags- og student
fenomen . Det sterke engasjementet i miljøspørsmål finner vi 
først og fremst blant personer med høyere utdanning med stil
ling i statsapparatet. Årsakene til dette kan synes uklare. 
Et viktig moment ligger opplagt i de Økologiske problemstil
lingenes utvikling med bakgrunn i naturvitenskapelige result
ater. Disse var først og lettest tilgjengelig for akademik
ere. Dessutep var de økologiske problemstillingene på mange 
måter nokså abstrakte og vanskelige å forstå umiddelbart med 
bakgrunn i egne daglige observasjoner. Dermed var det de na
turvitenskapelige resultatene som måtte tjene som utgangs
punkt. Dette viser seg noks& klart ved et studium av f.eks. 
bøkene til Georg Borgstrøm eller den argumentasjonen som ble 
brukt mot deler av vassdragsutbygginga.Il 

Det viktigste var nok likevel at Økologispørsmålene kunne 
fungere utløsende for mer generelle frustrasjoner over den 
kapitalistiske samfunnsutviklinga. I etterkrigstiden opplev
er vi en sterk urbanisering. Folk samles i stadig større 
grad i de store byene, og bokonsentrasjonene øker kraftig i 
omfang. Samtidig stiller kapitalen økte krav til mobilitet av 
arbeidskraften, noe som ytterligere øker mengden av flytting
er_, det skjer en umyndiggjøring og isolering i kjernefami
lier som bare får funksjoner knyttet til konsumsfæren. 

"Økologien tilbød liberalt innstilte mennesker det de 
lengtet etter, en sikker, rasjonell og f r emfor alt, 
fredelig måt.~ li gi skinn av å omdanne samfunnet, be
grense kapitalismens vekst, bevare naturressursene 
gjennom kontroll med forurensningene, utvikle en mer sam
ordnet sentral statsmakt; kort sagt å etablere planer og 
programmer for å korrigere feilene ved det. mange så som 
et grunnleggende pålitelig, sunt politisk system." 12 

At disse forholdene ga best grobunn fqr misnøye i mellomlag
ene, skyldes nok den sosiale situasjon som disse gruppene opp
levde. De utgjør en voksende lønnsarbeidergruppe i takt med 
den Økte vitenskapeliggjøringen av produksjonen og veksten i 
statsapparatet. Dessuten var de statsansatte mellomlagsgrup
pene uten direkte erfaring med følgene av kapitalens verdi
forøkningsproblemer og uten den instinktive innsikt i sammen
hengen mellom "nullvekst" og arbeidsløshet som vi finner i ar
beiderklassen. Også dette preger Økobevegelsens framvekst. 

Det er nødvendig i noen grad å relatere økobevegelsens opp-
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komst til utviklingen innenfor naturvitenskap og teknologi, og 
de ideologiske konsekvensene av dette. Bevisstheten om de Øko
logiske problemene er på sett og vis et uttrykk for framvekst
en av et nytt begrep om naturen. 

Gjennom 1950 og 1960-årene utvikles naturvitenskapene i sterk
ere grad med henblikk pa en mulig anvendelse av resultatene 
både i og i tilknytning til den umiddelbare produksjonsproses
sen. Dette var et resultat av forløpet av kapitalakkumulasjon- ' 
en som hadde nådd et trinn der det stort sett bare var mulig å 
Øke produksjonen av relativ merverdi. Kapitalen krevde derfo'r 
stadig mer effektivt produksjonsutstyr, og vi fikk en raskt 
Økende vitenskapeliggjøring av arbeidsprosessen. (Jfr. Saks
linds og Kolstads artikler). 

I denne prosessen inngår det et klart element av en teknolog
isk utviklingsoptimisme - troen på at den teknologiske utvik
lingen kan løse alle kapitalismens problemer etter tur. Rom
fartsprogrammet spilte opplagt en viktig rolle i denne sam
menheng. At mennesket kunne dra til månen, var utvilsomt en 
stor seier fot" "teknologien". 

Vi finner en rekke nasjonale 'særdrag ved økobevegelsene. Et av 
disse er utviklingen i klassegrunnlaget. I utgangspunktet var 
det også i Norge mellomlag og studenter som utgjorde bevegel
sens basis. Etterhvert utviklet den seg imidlertid til å bli 
en allianse mellom de sosiale mellomlagene og småborgerskapet, 
og dette forklarer ihvertfall delvis bevegelsens ideologiske 
styrke. 

Alliansen vokste fram gjennom kampen mot norsk EF-medlemskap. 
Denne striden som fikk sitt viktigste organisatoriske uttrykk 
i "Folkebevegelsen mot EEC", hadde sitt ideologiske grunnlag 
blant annet i paroler om desentralisering, selvbestemmelses
rett og bevaring av naturen. Disse elementene finner vi også 
igjen i økobevegelsens idegrunnlag, noe som gjorde utviklingen 
av alliansen med småbønder og fiskere nærliggende. Verken EF
kampens forløp eller økobevegelsens utvikling kan forståes 
uten at vi trekker inn denne gjensidigepåvirkningen. 

Det ligger et visst faremoment i denne fikseringen på E.F
kampen. Vi kan nemlig vanskelig hevde at økobevegelsen på noe 
tidspunkt var tilstrekkelig homogen politisk til entydig å stå 
bak et Nei til EEC. I utgangspunktet finner vi økobevegelsen 
dominert av en liberal, pluralistisk og "saksorientert" tanke
gang. "Politisering" ble oppfattet som en fare for et arbeid 
som jo var i . "alles" interesse. Selv om utviklingen fram mot 
folkeavstemningen om medlemskap i EF både svekket den liberale 
pluralismen og ga Økt innflytelse til den strømningen som gikk 
aktivt mot norsk medlemsskap, eksisterte det likefullt en mer 
borgerlig, Ja-til-EF-tendens som skaffet økobevegelsen et 
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visst gjennomslag i for eksempel Unge Høyre. Slik sett gjorde 
EF-kampen det umulig å gi Økobevegelsen et samlende organisa
torisk uttrykk,1 3 noe som selvsagt ville vært vanskelig nok 
uten . Det ser vi av erfaringene fra andre land.1 4 

På den annen side var det likevel EF-kampen som ga Økobeveg
elsen dens faktiske styrke, og resultatet av folkeavstemningen 
ble også av mange innen bevegelsen oppfattet som en bekreftel
se på at deres ideer og arbeidsmåte var riktig. De ulike klas
seinteressene som var knyttet til de Økologiske problemene 
satte seg imidlertig igjennom etterhvert i den ideologiske og 
organisatoriske utviklingen. Det kan her pekes på tre for
skjellige retninger: populismen, Økologismen og darnrnanismen. 
Disse representerer alle en gjenspeiling av ulike kombinasjon
er av de involverte klasseinteressene. Vi skal komme tilbake 
til en grundig drøfting av dette i senere avsnitt. 

RETNINGER INNEN ØKOBEVEGELSEN 

Som vi var inne på, fikk ikke den norske økobevegelsen noe en
hetlig organisatorisk uttrykk. Tvertimot oppsto det i tur og 
orden en rekke organisasjoner som ønsket å føre kampen for å 
løse økologiske problemer. Forskjellen mellom dem er klare 
nok. På den ene siden har vi organisasjoner av typen World 
Wildlife Fund, Fremtiden i våre hender og Norges Naturvern
forbund, som alle h&r en lav politisk profil med klare borger
lig-liberale trekk både i ideologi og arbeidsmåte. Som en mot
sats til disse finner vi f.eks. Samarbeidsgruppene for natur
og rniljc/JVerrr (smn] og Populistiske Arbeidsgrupper som klarere 
åpnet og åpner for en slags kapitalismekritikk, og med en ar
beidsstil som tildels var militant og i åpen opposisjon til 
kapitalens, og statens apparater. 

Den mest typiske organisasjoneform for økobevegelsen er imid
lertid aksjonen 7 en form for kortvarig, saksorientert front. 
Opp gjennom 70-årene finner vi en rekke slike, både lokalt og 
nasjonalt. Typiske eksempler er Aksjon Kyst-Norge, Aksjon mot 
atomkraftverk, IEA-aksjonen, men også de bymiljøaksjonsgrup
pene som vi finner mange av denne perioden. Etterhvert får 
dessuten Økobevegelsen innslag i de politiske partiene. Dette 
skjer først i Sosialistisk Folkeparti (SF) via folk som Ottar 
Brox, men i EF-kampens kjølvann også i de øvrige partiene, 
<anskje særlig i Venstre og Senterpartiet. 

)et er rimelig å beskrive økobevegelsens organisasjonsform som 
Løs og uforpliktende. I tråd med arven fra studentbevegelsen 
var arbeidsmåten aktivistorientert og antiautoritær, og den 
forutsatte i høy grad entusiasme blant medlemmene. Arbeids-
5ruppeformen var en god del brukt . 14 Denne beskrivelsen 
5jelder imidlertid ikke konsekvent. I organisasjoner av typ
~n Norges Naturvernforbund og Fremtiden i våre hender finner 
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vi i sterkere grad mellomlagenes tradisjonelle form. Arbeids
stilen er også her uforpliktende, men virksomheten er stort 
sett avhengig av innsatsen til de valgte tillitsrepresent
antene. Disse organisasjonene er da heller ikke aksjonsrettet. 
Istedet er . deres arbeidsmåte orientert mot parlamentariske 
organer, og virksomheten består stort sett av meningspåvirk~ 
ning gjennom propaganda i former som aksepteres innenfor borg
erl ighetens rammer. 

På denne bakgrunn må vi kunne si at organiseringen av økobe
vegelsen gjenspeiler klassegrunnlaget. Både organisasjonsmang
foldet og den uforpliktende arbeidsstilen må sees på som et 
uttrykk for den mangel på kollektiv trad~sjon og samhold som 
vi særlig finne i mellomlagene Småborgerskapet på landsbygda 
har riktignok historiske kamperfaringer bak seg som gruppe, 16 

og de har utviklet sine egne landsomfattende organisasjoner 
for å i vareta sine int'eresser. Karakteren av denne lærdonrrnen 
er imidlertid preget av bøndenes stilling i Norge som i hoved
sak selveiere av produksjonsmidler (jord og redskaper). Til
knytningen til kapitalen skjer først og fremst gjennom sirku
lasjonssfæren (krediddinstitusjoner, kooperasjoner). I motset
ning til dette står arbeiderklassens klassesolidaritet som er 
utviklet gjennom felles erfaringer i den direkte underordning 
under kap i talens kommando i · produksjonssfæren. 

Var så økobevegelsen fullstendig uten basis i arbeiderklas
sen? - Svaret på dette spørsmålet er egentlig både ja og nei. 
På den ene siden fikk utvilsomt økobevegelsen oppslutning fra 
enkelt-arbeidere, selv om det ikke var så mange som deltok 
aktivt. Dessuten fi.kk nok endel av bevegelsens ideer et noe 
bredere gjennomslag i klassen. Det gjelder f.eks. arbeidet 
for vern av rekreasjonsområder nær byen. Kanskje ligger det 
også et element av økobevegelsens påvirkning i den kamp som må 
føres for bedre arbeidsmiljø? På den annen side satte ikke 
arbeiderklassen noe preg på økobevegelsen. Dens politiske ide
er uttrykte og uttrykker klasseinteresser som delvis står i 
direkte motstrid til arbeiderklassens. 

Det har etterhvert begynt å bli problematisk å snakke om noen 
egen økobevegelse. De som er opptatt av og arbeider politisk 
med disse problemene, er såpass sterkt splittet at det er 
vanskelig å se dem som noen enhet. Med unntak for enkelte 
frontorganisasjoner (Aksjon mot atomkraftverk, IEA-aksjonen) 
er det ingen tvil om at bevegelsens organisatoriske uttrykk er 
sverkt svekket. Dens politiske ideer har dessuten antatt nye 
former og har ikke den samme gjennomslagskraft som tidligere. 

Årsakene til dette er utvilsomt flere. For det første hadde 
Økobevegelsen en tilsynelatende krisefri kapitalisme som sin 
historiske forutsetning. Når kapitalismen synes å utvikle seg 
stabilt og økonomisk krisefritt, blir miljøforstyrrelsene 
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lettere å få øye på . De klare Økonomiske krisetilløpene som 
har gjort seg gjeldende de siste par årene, har stillt andre 
problemer øverst på den politiske dagsorden: inflasjon og ar
beidsløsheten. 

Samtidig viser det seg at kapitalen ganske riktig utnytter den 
økologiske kunnskapen til nye og bedre former for naturbe
herskelse. Visse isolerte Økologiske problemer har fått en 
foreløpig løsning. Det gjelder for eksempel forurensningen av 
større vassdrag som ThemEen, der vannet er blitt såpass rent 
at fisket er blitt vesentlig bedre og fisken spiselig. Dette 
gjenspeiler behovet for å reprodusere produksjonens natur
grunnlag (som rent vann), noe som stiller den kapitalistiske 
staten overfor nye oppgaver. Dermed blir det også hensiktsmessig 
for de politiske partiene å målbære økologiske synspunkter ut
over det som skal til for å fange opp velgere som er opptatt 
av slike spørsmål. 

Denne utviklingen illustrerer forøvrig det reformistiske ele
ment i økobevegelsen. Endel av de kravene som er blitt stillt, 
er også blitt oppfylt, uten at dette ser ut til å ha fått kon
sekvenser for bevegelsens politikk. Reformismen er forøvrig 
nokså åpenlys i organisasjoner som Norges Naturvernforbund og 
Fremtiden i våre hender. 

Et siste moment som ikke er uavhengig av de andre, er at en 
stadig større del av .økobevegelsen har prøvd å knytte an til 
sosialismen. Selv om ·dette i mange tilfeller har ført til en 
sosialismeforståelse som er mer preget av økologiske/populist
iske ideer enn marxisme, har resultatet også vært en utvidelse 
av det politiske perspektivet utover de økologiske problemene. 
Disse har fått en plass mer på linje med de mer allmenne spørs
mål som kapitalismens utvikling stiller oss overfor (arbeids
løshet, bedriftsnedleggelser, korporativisering osv.). 

ØKOBEVEGELSEN OG POPULISMEN 

På samme måte som andre samfunnsproblemer underkastes også de 
økologiske spørsmålene en klassemessig formidling. Både fram
stillingen av problemene og forslag til løsninger i siste in-
stans uttrykker forskjellige klasseinteresser. Dette viser seg 
i de ulike ideologiske retningene som vi finner i økobevegel
sen, og i deres utvikling. 

Som vi tidligere har vært inne på, var økobevegelsen nokså ho
mogen idemessig i utgangspunktet. Dette var et uttrykk for en 
teII]Illelig snever oppfatning av problemene uten særlige tilløp 
til analyse av mulige årsaker, mens også for et mer ensartet 
klassegrunnlag enn ,det vi finner senere. Ennå er det en god del 
felles ·tankegods - det er derfor vi kan snakke om en bevege!~ 
se - men dette går mer på en oppfatning av hvilke saker som må 
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prioriteres, enn enighet om hvordan de skal løses. 

Den dominerende ideologiske retningen i den norske økobeveg
elsen var populismen. Det var den som ga det beste uttrykket 
for det interessefellesskapet som gjorde seg gjeldende mellom 
deler av mellomlagene og småborgerskapet på landsbygda, , og 
som korn til å prege økobevegelsen i perioden omkring EF-kamp
en. 

Utviklingen av den norske populismen 17 er nær knyttet til 
Ottar Brox. Vesentlige deler av det populistiske idegrunnlag
et kan vi finne i boken hans "Hva skjer i Nord-Norge?" som 
korn allerede i 1966. Brox presenterte her synspunkter som 
svarte bra til interessene til fiskere og småbønder., nemlig 
et forsvar for deres levemåte og forslag til en styrking av 
det Økonomiske grunnlaget for denne. Disse tankene fikk etter
hvert oppslutning i det partiet Brox tilhørte - SF. I 1968 
vedtok SF et distriktspolitisk program som bygde på ideene 
hans. 

Utviklingen av populismen som ideologi må ellers sees i sam
menheng med framveksten av den studentdominerte små.gruppen 
Populistiske Arbeidsgrupper (PAG). I en kortere periode spilte 
PAG en relativt betydningsfull rolle som teoriprodusent og 
formidler av populistiske ideer. De ga ut en bok - "Norsk 
Populisme" - 4 artikkelsamlinger og en månedlig avis - "Fag
avisa" - som korn ut inntil nylig. Gruppen ble startet i Bergen 
av utbrytere fra Studentvenstrelaget, men korn etterhvert til 
å favne såvel SF'ere som partiløse folk fra mellompartiene. 
Både Brox og Sætra var knyttet til PAG. 

Populismen ble utviklet under påvirkning av sosialantropologi 
og økologi. Nettopp på bakgrunn av resultater fra sosialantro
pologiske undersøkelser av utkant-Norge - blant annet fra Brox 
- var det at populistene kunne artikulere interessene til små
borgerskapet på landet - et forsvar av den eksisterende nær
ingsstrukturen. Vi finner ellers elementer fra andre politiske 
strømninger - ikke-volds-teori, anarkisme og i noen grad også 
sosialistisk teori. 

Når populismen kunne utvikle seg som den gjorde, har det sam
menheng med måten som økologiske problemer ble knyttet til av
folkningen av utkantene. Populistene fikk fram at fraflytting
en i distriktene førte til pressproblemer i byene og at kapi
talismens ødeleggelse av naturen var nøye knyttet til dens 
konsentrasjoner av industri og boligområder. Dermed kunne po
pulismen dokumentere en felles interesse mellom de grupper 
innen de sosiale mellomlagene som var opptatt av forurensning, 
matmangel og bymiljø, og småborgerskapet på landsbygden som 
ville forsvare seg mot fraflytting, relativ utarming og pro
letarisering. 
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Det kan ikke herske tyil om at populismen forsto seg som anti
kapitalistisk. Både sentraliseringsproblemene og Økologispørs
målene ble oppfattet som følger :tv kapitalismens utvikling og 
knyttet til "kravet om profitt". 18 Noen dypere forståelse av 
årsakssammengengene finner vi imidlertid ikke. Populismens ø
konomioppfatning var typisk borgerlig. "Med økonomi vil vi i 
det følgende mene læren om hvorledes man anvender knappe res
surser, som kunne hatt alternative anvendelser, til å fram
stille varer og fordelingen av disse varene mellom grupper i 
samfunnet." 19 

På samme måte var også populistene anti-imperialister. Dette 
knyttet de selvsagt til den skjeve fordelingen av mat og 
andre ressurser mellom u-landene og de vestlige kapitalist
iske land. Populistene oppfattet imidlertid også monopolsel
skapenes samfunnsmessige rolle, og PAG støttet opp om soli
daritetsarbeidet med Vietnam i Solidaritetskomiteen. Sætras 
anti-imperialisme er militant og et av de få, konsekvente 
trekkene ved boken hans. 

Nøkkelbegrepet i populismens politiske analyse og strategi, 
er lokalsamfunnet. 

"Når populistane nyttar omgrepet lokalsamfunn, så er det 
for å gje ei ramme for forståing av samfunn, grupper og 
individ. Vi ser ikkje bort frå bransje- eller klassesam
anhengar, men meiner at lokal tilknytning kan vere vel så 
viktig, både til .·å forstå og til å endre samfunnsforhold. 

Kjenneteikna ved lokalsamfunn er i første rekkje sosiale 
føresetnader. Vi kan nemne allsidighet, oversyn, direkte 
kommunikasjon, felles opplevingar og kontinuitet. Lokal
samfunna vil dermed vere relativt små samfunn - det er 
begrensa kor mykje ein kan ha oversyn over." 20 

Lokalsamfunnsbegrepet inneholder utvilsomt endel viktige og 
interessante poenger. Vi skal her nøye oss med et par kritiske 
kommentarer. De går før_st og fremst på den plass som lokalsam
funnet får i den politiske analysen. Når populistene sier med 
Ottar Brox at "Slagordmessig kan vi si at mens sosialdemokrat
enes nøkkelbegrep er sektor, og marxist-leninistenes er klasse, 
så er populistenes nøkkelbegrep lokalsamfunn," 2 1 så er det et 
klart uttrykk for en småborgerlig samfunnsforståelse. Denne 
tilsidesettelse av klassekampen uttrykker nettopp småborger
skapets interesse av å "oppheve" kl-assene ved å gjøre alle til 
småborgere. Gjennom lokalsamfunns-tankegangen viser populismen 
sin karakter som en form for utopisk sosialisme. Dette så meget 
mer som populistene aldri har klart å utvikle noen teori om 
hvordan lokalsamfunnene skulle kunne samvirke på nasjonalt og 
internasjonalt plan. 

Populismens forhold til maxrismen er tvetydig. Riktignok prøv
er populistene å bruke marxistiske begreper i sine politiske 
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analyser, men disse framstår som uformidlede og får et annet 
innhold enn det opprinnelige. Samtidig som populistene mente 
det var riktig å starte analysen av samfunnet med "den Øko
nomiske basis", benektet de det borgerlige statsapparatets 
klassekarakter. 22 

Marxismeforståelsen til populistene må selvsagt sees på bak
grunn av populismens klassegrunnlag og dens utviklingsbeting
elser generelt. Siden marxismen stiller den umiddelbare pro
duksjonsprosessen og dermed arbeiderklassen i folus, svarte 
ikke denne teorien til det behovet for samfunnsforståelse som 
gjorde seg gjeldende gjennom den økologiorienterte alliansen 
mellom småborgerskapet og mellomlagsgrupper. Dessuten finner 
vi hos populistene en rekke misforståelser omkring innholdet 
i marxistisk teori. Disse var opplagt delvis av klassegrunn
laget, men også ideologisk betinget av den revisjonistiske 
dominans i de sosialistiske miljøer i Norge. Populistenes 
"Marx-kritikk" bygde i stor grad på "marxist-leninistiske" 

-----1'-r-ams-t-i-H-i~--e-r-~-x-i-s-me-R-S--he-n-i-n-i-s--me-n-s---
Grunnl ag" som hærer mer preg av Stalin enn av Marx og L~nin. 

"Men når populistane ikkje kallar seg maxristar, og finn 
det nødvendig å avgrense seg overfor sentrale deler av 
marxistisk teori og strategi, så heng det dels saman med 
at tradisjonell marxistisk politikk slik den er utforma 
i marxismen-leninismen ikkje maktar å løyse det spørsmål
et vi definerte som sjølve hovudsaka. 
Problemet er ikkje lenger berre: 
a. Korleis skape rettferd og demokrati for <lei som skapar 

verdiane i samfunnet. 
Den grunnleggande problemstillinga som andre spørsmål 
må avleiast av, er: 
b. Korleis hindre avskaffing av <lei ressurser politikken 

skal fordele." 23 

Slik uttrykker populistene det de oppfatter som det sentrale 
ved sin marxisme-kritikk, nemlig at den ikke tar vare på de 
økologiske problemstillingene. Populismen framhever program
matisk at naturvitenskapen Økologi må overordnes vitenskapen 
om de kapitalistiske produksjonsforholdene (marxismen), den 
"(må) idag få første prioritet i politikken."24 Slik tar po
pulismen vare på den mest sentrale blant Økobevegelsens fel
les ideer. 

Vi har tidligere vist det klart teilaktige i en slik oppfat
ning. Som kapitalistisk naturvitenskap må økologien under
kastes marxistisk kritikk for å bli anvendbar. Samtidig har 
økologien og marxismen ulike utsagnsområder. rutgangspunktet 
lar de seg derfor ikke sammenligne etter en slik felles måle
stokk. 
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De naturlover som økologien søker å avdekke gjennom det eksi
sterende begrep om naturen, er selvsagt nødvendig å ta hensyn 
til også i politiske sammenhenger. Dette er imidlertid ikke 
noe enestående. Tvertimot fungerer de andre naturvitenskapene 
på samme måte. Ingen vil for eksempel ha noen tiltro til en 
sosialistisk strategi som forutsetter at gravitasjonsloven må 
oppheves! 

Under EF-kampen og en kort tid etterpå var populismen på of
fensiven. De krav om reformer som populistene stilte, fikk 
oppslutning og ble etterhvert også tatt over av de etablerte 
politiske partiene. Dette skjedde først i de såkalte mellom
partiene (Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre). 
Deres regjeringsdannelse etter folkeavstemningen må sees på 
som et uttrykk for en mer generell, men ubevisst og lite arti
kulert populistisk strømning. Samtidig ble populismen oppfattet 
som en trussel av de politiske "establishment" i Arbeiderparti
et og Høyre. Det viser de nokså kraftige angrep som ble rettet 
mot populistene av disse partienes politikere og aviser. 

Dette varte imidlertid ikke lenge. I takt med den tiltagende 
økonomiske krisen, svekkes oppslutningen om populismen. Årsak
ene er flere. For det førs ·te overtar etterhvert også Arbeider
partiet visse av de populistiske reformkravene som med de 
skjerpede krisetendensene, klart synes funksjonelle. Fiskeri
politikken er et eksempel på dette. Generelt må vi dessuten 
kunne si at populismen var en ideologi tilpasset oppgangstider. 
Dens bevisstmessige forutsetninger besto blant annet i Økonom
iske krisefrihet og full sysselsetting. Populismen viste seg 
derfor ute av stand til å gripe den "nye" samfunnsmessige virk
eligheten. Populistene hadde ingen teori om økonomiske kriser. 

Populismen slik vi her framstiller den, var politisk venstre
orientert. 'Visse av de populistiske reformtankene - særlig de 
som var knyttet til avfolkningen av utkang-Norge - fikk imid
lertid et bredere nedslagsfelt. Etterhvert som populismen blir 
trengt over på defensiven, framstår effekten av dette langt 
tydeligere. Det utvikler seg et nokså klart skille mellom en 
borgerlig og en sosialistt~k orientert populisme. 

' . 
Etter 1973 forsvinner PAG ut av det politiske bilde. De hadde 
utspilt sin rolle og fikk l ·iten ny oppslutning. 25 Populismen 
fant i stedet sine beste vekstvilkår i mellompartienes ungdoms
organisasjoner, særlig i Unge Venstre og Senterungdommen, men 
utviklet seg der med åpent som en (små-)borgerlig ideologi. Vi 
finner også sterke populistiske strømninger i SV. Danningen av 
Sosialistisk Valgforbund tiltrakk seg mange partiløse popul
ister som hadde begynt å orientere seg mot sosialismen. Det 
gjaldt for eksempel en rekke av de drivende kreftene bak PAG. 
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Populismen sto utvilsomt sterkest i SV fra starten. I takt 
med dens generelle tilbakegang, har populismen imidlertid 
mistet en god del av sin innflytelse. Det "økopolitiske" pro
grammet som partiet vedtok på sitt landsmøte i 1976 er imid
lertid klart preget av populistiske synspunkter. 

ANDRE IDEOLOGISKE RETNINGER: ØKOLOGISME OG DAMMANISME 

Selv om populismen var den dominerende ideologiske kraft i 
Økobevegelsen og kanskje er det ennå, finner vi også andre 
ideretninger. Vi har tidligere nevnt økologismen og dannnan
ismen som navn på de viktigste, og vi skal i det følgende se 
litt nærmere på deres klassegrunnlag og politiske innhold. 

Med Økologismen forstår vi den ideologiske retningen som kon
sekvent forsøker å anvende en økologisk ("naturvitenskapelig") 
forklaringsmodell på samfunnsspørsmål. Vi finner slike ideer 
under merkelapper som humanøkologi, økofilosofi og økosofi. I 
Norge synes de å ha hatt den beste grobunn i filosofimiljøet 
i Oslo og i SrlM. Sigmund Kvaløy må regnes som den viktigste 
ideologen, men ellers står personer som Arne Næss og Ivar 
Mysterud relativt sentralt. Lignende strømninger finner vi og
så i andre land, kanskje "særlig i Økologiske fagmiljøer og i 
anark.ismen. 

Det sentrale ved økologismen er dens tendens til å redusere 
det til økologi. Sigmund Kvaløy uttrykker det slik: 

"I min leting har det mer og mer framstått som nødvendig 
å legge hovedvekten på å søke opplevd forståelse av- de 
mest særpregede begrepene fra moderne vitenskapelig øko
logi, å streve med mulighetene for anvendelse av disse 
til analyser av menneskesamfunnet som del av biosfærens 
totale organismesamfunn, og sette dette i sannnenheng med 
det som skjer innen mitt eget, norske samfunn idag."26 

Tendensen er ikke ny. Tvert om har samfunnsvitenskapene blitt 
utsatt for slike reduksjonsforsøk også tidligere. -Sosialdarwin
ismen er ett eksempel på det. 

Hvordan begrunnes så reduksjonismen? - Såvidt vi kan forstå, 
er grunnlaget for å gi økologien en slik plass det forsåvidt 
ubestridelige faktum at mennesket er en organisme. "Ethvert 
menneske fungerer og kan bare fullt ut forstås gjennom sine 
tusen tråder til sitt samfunn, og dette samfunnet er en ubryt
elig del av det større livssamfunnet og den ikke-levende ma
terien dette er avhengig av. Økofilosofisk sees menneskesam
funnet som en integrert (men ikke "harmonisk"~)del av øko
systemet." 27 Slik sett representerer ikke øko logismen noe 
nytt, den bruker bare nye ord på de gamle slutningene. 

Det finnes imidlertid en mer interessant begrunnelse som på en 

60 



helt annen måte er knyttet til utviklingen innenfor de borger
lige samfunnsvitenskapene idag. "Det spørsmålet tradisjonell 
vitenskap stiller om samanhengane i naturen, byrjar med kor
leis . Nettopp difor er ·øko l ogien utvikla ut frå ein stadig 
sterkare trong ti l å få svar på kvifor, å forstå, ikkje berre 
sjå, verkemåten til økosystema. Ja, sjølve omgrepet "økosyst
em" viser jo eitt av <lei viktige punkta som skil økologien 
frå den rådande vitskapstradisjonen: systemtenkinga eller det 
heilskapelige perspektivet på livssamfunnet. 11 2 8 

Bakgrunnen for utviklingen av den generelle systemteorien er 
selvsagt å finne i utviklingep av senkapitalismen. Dagens 
kapitalistiske samfunnsformasjoner framtrer som stadig mer 
komplekse. Reguleringen av enkelt-kapitalenes aksjoner krever 
utviklingen av en mer "vitenskapelig" forståelse for de de 
totale, samfunnsmessige resultater av de enkelte effektene av 
disse aksjoner . Tilsvarende behov oppstår også innen den 
enkelte bedrift som følge av dens økte" størrelse - konsentra
sjonen av kapital. Dette belyser for eksempel utviklingen in
nenfor organisasjonsteorien : 

Systemtankegangen er må mange måter progressiv . Dens anvend
else innen ingeniørvitenskapene representerer utvilsomt en 
videreutvikling av produktivkreftene i riktig retning. I en 
sosialistisk pl anøkonomi vil den kunne bli et viktig og nyt
tig redskap. 

Kritikken mot systemteorien må først og fremst rettes mot dens 
generalisering til også å bli en allmen samfunnsvitenskapelig 
metode. I en slik sammenheng kan den ikke fungere vitenskape
lig fordi det ikke er noen sammenheng mellom metoden og dens 
spesifikke undersøkelsesobjekt - den kapitalistiske samfunns
formasj anen. 

Et av de viktigste poengene ved den marx'ske metode er nettopp 
at den bare eksisterer gjennom analysen av de kapitalistiske 
produksjonsforholdene. Metoden og dens begreper er utviklet 
konkret gjennom forskning på dette spesifikke undersøkelsesob
jektet . Dette i motsetning til systemteorien som i kraft av å 
skulle være en almengyldig, abstrakt metode, ender opp i 

2 9 . 
formelle abstraksjoner. 

Vi mener altså at det er grunnleggende feilaktig å hevde at 
økologien kan romme samfunnsvitenskapene fordi dens metodiske 
grunnlag - systemteorien - bygger på en "helhetstankegang". 
Mistanken burde ellers melde seg raskt ·når en ser ek9empler på 
slike økologistiske analyser. Når menneskelige aktiviteter skal 
formuleres på tilsvarende måte som energiutveksling i termody
namiske systemer, blir resultatet noe pussig. 30 

Økologismen har også endel merkelige politiske konsekvenser. 
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En av dem er en noe spesiell form for pluraliS1ne. Et a:v øko
logiens _resultater som naturvitenskap, er at økosystemer som 
består av mange typer organismer, tåler større variasjoner i 
påvirkninger fra omgivelsene enn en monokultur som for eksemp
el en kornåker. I analogi med dette framheves det som ønskelig 
med flest mulig opplevelsesmuligheter i "menneskesamfunn"('.)31 

Det viktigste bidraget fra økologismen til den politiske term
inologi er begrepsparet industrivekstsamfunn - likevektssam
funn. Hos Kvaløy defineres det førstnevnte ut fra to kjenne
tegn: 

a. individuell økonomisk konkurranse, dels mellom in
dustribedrifter, dels mellom samfunnet som stat og 
andre stateY i verden. 

b. avhengighet av kvantifisert planlegging. 32 

Likevektssamfunnet framstilles som et livsnødvendighetssam
funn med grunnlag i produksjon av mat og andre livsnødvendig
heter, ikke i industriprodukter. Kvaløy nevner selv sherpasam
funnet som et eksempel. Her kommer det dypt reaksjonære i øko
logismen klart fram. Konsekvensen av slike forestillinger må 
bli at historien skal skrus tilbake til en form for natural
husholdning. I så fall blir det vanskelig å dra på turistreis
er til Himalaya~ 

Økologismen har hatt liten selvstendig betydning i Norge. Ide
ene har fått en viss tilslutning i miljøer orientert mot na
turfilosofi og naturmystikk, men utover denne utgruppebasis 
har oppslutningen vært liten. Enkelte av de ideologiske ele
mentene kan framtre som funksjonelle for borgerskapet, men i 
den sammenhengen som de opptrer i, kan de vanskelig bli noe 
annet enn en kuriositet. 

Økologismen har imidlertid hatt en viss påvirkning på popul
ismens utvikling, særlig i de siste par-tre årene. De borger
lige populistene har tatt over begrepsparet industrivekstsam
funn - likevektssamfunn og .bruker det i sin politiske propa
ganda. Deres måte å definere industrivekstsamfunn har mye til 
felles med Kvaløy's, og begrepet må sies å være svært hen
siktsmessig til deres bruk idet det gir gode muligheter til å 
avgrense seg fra sosialismen, samtidig som man kan stå fram 
som kapitalismekritiker der det er ønskelig, for eksempel i 
studentmiljøer. 

Begrepets likevektssamfunn er mer interessant. Dette har også 
fått stor utbredelse blant sosialistisk orienterte populister. 
Begrepsinnholdet er imidlertid høyst uklart - naturlig nok. I 
prinsippet er et likevektssamfunn et samfunn som er i tilstrek
kelig balanse med sitt naturgrunnlag til å kunne fortsette med 
å eksistere innen et uoverskuelig (langt) tidsrom. Dette er et 
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mål som det er vanskelig å være uenig i når det . ikke presi
seres nærmere. Vanligvis er ikke det tilfelle. 33 

I streng forstand er ønsket om et samfunn i varig økologisk 
likevekt en ren utopi. Utopiens grunnlag ligger i feilaktige 
oppfatninger omkring naturens egen utviklingsdynamikk og i 
idealiserte forestillinger om stoffskiftet mellom menneske og 
natur. Naturen er selv underkastet forandringer av egen kraft. 
Utviklingen av Jorden fra en glødende steinklump til dagens 
klode viser dette med all ønskelig tydelighet. Istidene opp
sto uten medvirkning verken fra mennesker eller andre bevisste 
vesener. Likeså eksplosjonen av vulkanen Krakatoa som foru
renset atmosfæren med mer støv enn industrien har greid i hele 
den historiske tid. En varig, stabil likevekt er altså umulig 
fordi naturen selv ikke er stabil. 

Dessuten representerer nesten alle menneskelige aktiviteter en 
form for stoffskifte med naturen, altså en forandring i den 
likevekt som eksisterte forut for aktiviteten. Enhver form for 
jordbruk betyr altså en forstyrrelse av den idealiserte like
vekten. Skal begrepet om et "likevektssamfunn" bli fruktbart, 
må det gis et annet innhold som reflekterer de muligheter som 
ligger i vekselvirkningen mellom menneskets produktive aktivi
teter og produksjonens naturgrunnlag. Begrepet må svare til de 
muligheter som våre naturvitenskapelige kunnskaper og en e
ventuell videreutvikling av disse, ·gir oss til å regusere vårt 
stoffskifte med naturen og begrense omfanget av eller unngå 
skadevirkningene av dette. Det er tilfredsstillelsen av dette 
behovet som er Økologiens rasjonelle kjerne, og disse reguler
ingsmulighetene som gjør det mulig å diskutere løsningen av de 
økologiske problemene. 

I motsetni~g til økologismen har damrnanismen fått en viss opp
slutning. Dette markeres for eksempel av medlemstallet i det 
organisatoriske uttrykket for disse ideene. "Folkeaksjonen 
Fremtiden i våre hender". Dammanismen har dessuten en god del 
sympatisører innen alle politiske partier med mulige unntak 
for NKP og AKP. På denne måten representerer dammanismen noe 
av det opprinnelige i Økobevegelsen. Den fikserer sterkt på de 
økologiske 'problemene, samtidig som den framstår som tverr
politisk. Vi finner da også at dammanismen i hovedsak har sitt 
klassegrunnlag i de sosiale mellomlagene, og følgelig at dens 
problemstillinger er typisk urbane. Dette i motsetning til 
populismen. 

Vi finner utvilsomme elementer av samfunnskritikk også i dam
manismen. Det følger med nødvendighet av kretsingen om de øko
logiske problemene som umiddell;>art synes å være knyttet til 
det samfunnet som vi lever i. Den har også 11oen vage anti.. 
-i mperiali~tiske trekk, ja det er kanskje det eneste pro-
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gressive ved denne strømningen. 

Det sentrale ved dammanismen er imidlertid strategien, eller 
mangel på sådann . Kort sagt skal problemene løses med vekt på 
en holdni ngsendr-ing hos hvert enkelt samfunnsmedlem. Dermed 
er vi på en måte tilbake til den klassiske liberalismens sent
rering om individet - problemet er et annet, men metoden er 
den samme. Riktignok medgir dammanistene at det også må en 
samfunnsforandring til, men denne er uspesifisert og det synes 
som om den skal begynne som en endring i holdninger hos indi
videne. Dette har den felles med religiøse bevegelser og gir 
den et kvasi-religiøst tilsnitt. 

Når dammanistene kan presentere en slik strategi, gjenspeiler 
det en manglende forståelse for hva det er som skaper bevisst
het. Bak hele argumentasjonen ligger en forutsetning om at be
slutninger kan fattes på et relativt fritt grunnlag - at hver 
enkelt av oss kan gjøre et val g ("omvendelse", "ny livsstil" 
ve·d valg ) . Samfunnsproblemer blir spørsmål om moral . 

Dammanismens strategi faller. på denne måten sammen med en ak
septert arbeidsmåte i det borgerlige samfunnet - moralsk hold
ningspåvirkning. Men samtidig som den er i samsvar med opp
slutningen og klassegrunnlaget, viser denne strategien også 
dammanistenes politiske impotens. En organisasjon som "Frem
tiden i våre hender" kan ikke vise til resultater utover det 
normale for en middels vekkelsesbevegelse. Å aksjonere for 
sine politiske mål synes å ligge utenfor organisasjonens mu
ligheter. Innflytelsen blir deretter. 

Dammanismen kan lett komme til å fungere reaksjonært gjennom 
det ukvalifiserte kravet om å redusere det private forbruket. 
Selvsagt kan høyt betalte mellomlagsgrupper godt klare seg med 
et lavere konsum. Dette har imidlertid liten betydning. Poeng
et ligger i den funksjon det kan få å kjøre fram et slikt krav 
som så utvilsomt er i tråd med borgerskapets interesser. 

De økonomiske krisetendensene i kapitalismen viser seg nå mer 
åpent enn på mange å r. Dermed blir det også mer nødvendig for 
kapitalen å hindre ytterligere lønnsøkninger, ja helst trenger 
den lønnsnedslag for å holde profitten oppe. I en slik situa
sjon er et forslag om å redusere det private forbruket - "å 
spenne inn livreima" - nettopp det som trenges. På denne måten 
kan arbeiderklassens økonomiske og politiske kamp splittes opp 
og undergraves. Med henvisning til dammanismens situasjonsbe
skrivelse kan kapitalistene hevde at lønnsøkninger er umoralsk. 

Kravet om reduksjon i forbruket følges riktignok opp av dam
manistene med e t krav om at det som spares, skal gis til u~ 
landene . Argumentasjonen virker appellerende - det har velde
dighet ofte gjort - men det springende punktet ligger i hvor-
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dan dette skal gjennomføres. Darrnnanistene har tydeligvis ikke 
tenkt seg muligheten av at bare det første krav~t - om lønns
stopp - blir innfridd. Bak seg i de~te kravet vil darrnnanbe
vegelsen ha hele kapitalistklassen. Bak dette ligger igjen 
deres forestillinger om et klassenøytralt statsapparat. 

Under påvirkning av darrnnanismen har fokk som Berge Furre og 
Finn Gustavsen - framtredende medlemmer av SV - gitt kravet 
av reduksjon i forbruket, formen lønnsstopp gje~nom innføring 
av 100% marginalskatt for inntekter fra og med en størrelse 
på omkring 80 - 90 000 kroner. Selv om kravet er framsatt 
under andre forutsetninger enn hos darnmanistene, vil det kun
ne fungere på akkurat samme måten. Selv om det i første om
gang er staten som får pengene, er det uten særlig betydning 
i siste ende. For det første vil og kan staten kanalisere 
disse pengene tilbake til kapitalen på en rekke forskjellige 
og godt kamuflerte måter. For det andre vil en marginalbe
skatning på 100% kombinert med en prisstigning på rundt 10% 
i året, raskt gjøre det lite interessant å føre lønnskamp, 
fordi hele '-'gevinsten" vil gå rett til staten. Det er uhold
bart å forutsette at progresjonsgrensene vil være indeksre
gulerte. Konsekvensen blir at lønnskampen med kapitalen blir 
erstattet med en progresjonsgrensekamp med staten. Det kan 
vanskelig være noen ønskelig utvikling dersom en ønsker å 
arbeide for sosialisme i Norge. 

Etter vår oppfatning .uttrykker dammanismen Økobevegelsens kon
junkturbestemte tilbakegang og defensive posisjon. Samtidig 
viser den klart avgrensningen overfor arbeiderklassen. I en 
prisetid kan en dammanistisk økobevegelse lett komme til å 
fungere ideologisk reaksjonært. Den vil undergrave legitimi
teten a~ arbeidernes lønnskamp og øke det ideologiske presset 
mot arbeiderklassen. 

' 
Også populistene har kritisert dammanisrnen, særlig for fikser-
ingen på holdningsforandring. Likevel er det populismen som er 
klarest på tilbakegang, mens dammanistene har sikret og utbed
ret sin posisjon. I denne overgangen vises økobevegelsens ut
vikling fra en offensiv frerrnnarsj til en defensiv retrett. 

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

"Eg er stadig like forundra og overgitt over den energien 
mange marxistar legg ned i å påvise at økologien er re
aksjonær og at økopolitikarane er borgerlege illusjonist
ar overfor opinionen. Da må det vere eit tankekors at 
Borgstroms skrifter har rekruttert langt fleire sosial
istar i Norge enn all verdens rett-truande og kanoniserte 
sosialistisk filosofi." 34 

Slik uttrykker Hartvig Sætre sin oppfatning av de marxistiske 
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forsøk på å kritisere sine egne og andre "økopolitikeres" 
ideer. Dette er inngangen til et villspor i debatten om Øko
bevegelsen som det er viktig å skjære klar av. 

I utgangspunktet er det nødvendig å skille mellom naturviten
skapen økologi og det som Sætra og andre kaller for "økopoli
tikk". Det vi har vist, er jo nettopp at begrepet "økopoli
tikk", som innebærer en analyse av de Økologiske problemene 
og en strategi for å løse dem, ikke lar seg konstruere ut fra 
naturvitenskapene alene. Tvertimot er "økopolitikken" på sam
me måten. som marxismen, en teori om det norske samfunnet og 
hvordan det skal forandres. 

Det følger også uten videre av analysen i tidligere avsnitt 
at økologien som naturvitenskap på ingen måte er reaksjonær. 
Tvert om er den en progressiv vitenskap. Den representerer en 
nødvendig videreutvikling av den kunnskap som trenges for å 
regulere stoffskiftet mellom menneske og natur. Vi ser da og
så at kapitalen etterhvert har tatt ibruk denne kunnskapen, 
særlig gjenno~ de statlige reguleringene. 

Økobevegelsen er et for sammensatt fenomen til å kunne under
kastes en tilsvarende, enkel analyse. Både oppsplittingen i 
ulike ideologiske retninger og utviklingen innenfor disse, 
gjør det vanskelig å gi en samrnenfattende bedømmelse av be
vegelsens betydning og funksjon . Det er imidlertid klart at 
framveksten av en bevissthet om Økologiske problemer har be
tydd en sluttstrek for de tidligere optimistiske framtidsut
sikter for det borgerlige samfunnet. Troen på et evig, kapi
talistisk overflodssamfunnn har fått et grunnskudd. 

Økobevegelsens aksjoner og propaganda har også bidratt til å 
tvinge fram inngrep fra statsmakten for å motvirke enkelte av 
de økologiske problemene. Gjennom den sterke sentreringen om 
slike spørsmal som bevegelsen var et uttrykk for, har det 
blitt lettere for staten å regulere enkelt-kapitalenes ak
sjoner for å motvirke miljø-ødeleggelser. På denne måten har 
økobevegelsen tjent som en legitimering av disse inngrepene i 
handlefriheten til den enkelte kapital. Funksjonen til denne 
"fødselshjelpen" er imidlertid tvetydig. På den ene siden har 
den muliggjort nødvendige inngrep som har begrenset omfanget 
av og til dels forhindret, endel miljøødeleggelser. Men sam
tidig uttrykker dette også det reformistiske potensialet i 
bevegelsen . 

Det kan imidlertid være vanskelig herske tvil om at økobeveg
elsen også har hatt klare reaksjonære trekk. Årsaken til det
te ligger som vist tidligere bl. a. i klassegrunnlaget. Øko
bevegelsen har ikke maktet å utf orme en teori som tar ut
gangspunkt i og som uttrykker arbeider klassens klasseinteres
ser . All snakk om sosialisme som ikke bygger på arbeider-
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klassens ledende rolle , ender i utopien . Det Økobev egelsen 
har gjort, i den utstrekning den har erklært seg som sosial
istisk, er å mobilisere mellomlagene og småborgerskapet på 
landsbygda til kamp for sosialismen, uten å knytte dette 
til arbeiderklassens kamp. Dette er igjen et uttrykk for 
mangelen på et "begrep" om arbeiderklassens interesser og for 
holdet mellom disse og andre klasser og lags interesser, og
så i økologiske spørsmål, samtidig som det uttrykker denne 
mangelen. Resultatet har vært at økobevegelsen har vist seg 
ute av stand til å mobilisere arbeiderklassen, ja det har 
snarere oppstått motsetningsforhold her. 

Dermed er de t også grunn t il å s t ille s eg nokså skepdsk t il 
Sætras på stand om alle de s os ial ister som er blit t rek rutt ert 
gjennom stud-ier av Borgstrom og annen "økologi sk" litteratur, 
utover den avvisning som må fø lge av en mer vitenskapelig for
ståelse for hvordan bevissthet dannes. Det er opplagt riktig 
at en større del av økobeve gelsen har orientert seg mot sosi
alismen etterhvert . Dette har imidlertid betydd at disse per
sonP.ne har vært nødt t i l å overskride de politiske ideene til 
~kobevebelsen, noe som i høy grad er et resultat av den kamp
en som har vært ført for marxismen innenfor den sosialistiske 
bevegelsen. Sosialismen springer på ingen måte ut av bøkene 
til verken Borgs trom eller andre "økologer"'. 

Denne teoretiske kampen for marxisme må utvilsomt fortsette. 
Fremdeles er det fol~ som kaller seg sosialister, men som for
kaster den marxistiske teorien om kapitalismen. Ikke minst 
gjelder dette verditeorien som innen visse "økopolitiske" ret
ninger forvrenges til det ugjenkjennelige. 35 Dette betyr ikke 
at det eksisterer noen ferdig utviklet teori om alle momenter 
i den kapitalistiske samfunnsformasjonen. Det kampen står om, 
er p'å hvilket teoretisk grunnlag den sosialistiske bevegelsen 
skal utvikle sin analyse av kapitalismen og sin strategi for 
sosialismen. 

Også de økologiske problemene må analyseres og utvikles på 
grunnlag av marxistisk teori. Dette kan bare skje gjennom en 
videreføring av den generelle analysen av den kapitalistiske 
samfunnsformasjonen i Norge. Problemene må forstås som kapi 
talistiske~ ikke som økologiske. 

NOTER 

1) Studiesirkel i økopolitikk , del I. Sosialistisk Opp
lysningsforbund, Oslo 1975, s.l. 

2) ibid., s.3. 
3) Marx og Engels: Den tyske ideologi, i Verker i utvalg 2, 

Oslo 1970, s.87. 
4) Marx : Das Kapital I, Berlin (Øst), 1973, s.57 . 
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5) Jfr. Mathiassen: Det økologiske perspektiv, RUC 1975, 
s.76ff. 

6) ibid. s.47f. 
7) Se f.eks. Mysterud i Hofseth & Vinje (utg.): Økologi 

økofilosofi, Oslo 1976. 
8) Commoner, Barry: Ringen sluttes, Oslo 1972, s.119. 
9) Det betyr at vi ikke tar opp og analyserer miljøpro

blemene i overgangssamfunnene (Sovjet, Kina rn.fl.). 
Disse landene har en samfunnsdynamikk som er spåass 
forskjellig fra kapitalismen at en slik analyse krever 
et annerledes grunnlag. Et forsøk på en analyse av for
holdene i Sovjet, finnes i Gerner: Milj~f~rst~ring och 
socialisrn i Sovjet, i Natur och Sarnhalle, band 3 nr. 1 
1976. 

10) Vi skiller altså mellom småborgerskap og mellomlag. Med 
mellomlag forstår vi de grupper av lønnsarbeidere som 
ikke direkte er ~nderlagt kapitalens kommando. Det drei
er seg vesentlig om ansatte i stat og kommune, samt 
høyere funksjonærer. Lønnsarbeiderforholdet skiller 
denne gruppen fra småborgerskapet, tilknytningen til 
kapitalens kommandoposisjoner og/ eller sikkerhet mot 
arbeidsløshet skiller dem fra arbeiderklassen. 

11) Et eksempel på cj.ette er den argurne.ntasjon mot vassdrags
utbygginga i Aurlandsdalen som tok utgangspunkt i nød
vendigheten av å bevare en sjelden sort rabarbra som 
vokste der. 

12) Ridgeway: The politics of ecology. New York 1971, s.13. 
13) Det ble riktognok tumlet med slike planer etter EF-kamp

en, blant annet innenfor SNtI. De korn imidlertid aldri 
utover pratestadiet. 

14) Se f.eks. Herforth: Miljøstrategi og NOAH, i Natur och 
Sarnhalle, band 3, nr. 1 og leder i samme nummer. 

15) Både PAG og SNM brukte f.eks. denne organisasjonsformen. 
Økobevegelsen var således tidligere ute enn kvinnebe
vegelsen med gruppearbeids formen. Likheten i kl as se
me ssig utgangspunkt er ellers slående. 

16) Se f.eks. Koht: Norsk Bondereisning, OsLo 1975. 
17) Vi bruker i denne artikkelen begrepet populisme ·slik 

populistene gjør, nemlig som en betegnelse på et spe
sifikt ideologisk system. Denne populismen er et sær
norsk fenomen, noe som gjør det nødvendig med en av
grensning overfor den sosiologiske måten å bruke begrep
et på. Der benyttes det til å beskrive den nokså begrens
ede selvforståelsen til mer spontane folkelige protest~ 
bevegelser med ulik politisk karakter. 

18) Dette går klart fram av såvel publikasjonene fra PAG 
som bøkene til Brox og Sætra. 

19) Time rn.fl.: Norsk populisme, Oslo 1972, s. 39. 
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20) Aarsæther: Populisme og marxisme, i FAG: Artikkelsamling 3, 
Bergen 1973 s. 64 f. 

21) Brox: Politikk, Oslo 1973, s.98. 
22) Aarsæther, samme sted. 
23) Oltedal: Om populisme, i FAG: Artikkelsamling 1, Bergen 72. 
24) Aarsæther, samme sted. 
25) Det ble etterhvert etablert FAG-lag flere steder i land

et, først i Trondheim, siden i Tromsø, Stavanger og Oslo; 
I en kortere periode eksisterte det i tillegg et mer om
fattende kontaktnett som favnet flere skolesteder og et 
par bygdesamfunn. I dag eksisterer det såvidt vi vet FAG
lag i Bergen, Oslo og Tromsø. Laget i Trondheim ble lagt 
ned i 1974, noen tid før laget i Oslo ble startet. Aktiv
iteten har stadig gått tilbake. 

26) Kvaløy: Økofilosofisk fragment IV, s.3. 
27) Samme sted, s.22f. 
28) Vinje: Innledning, i Hofseth & Vinje, op.cit., s. 11. 
29) Se f.eks. Blegen eg Nylehn: Organisasjonsteori, Trond

heim 1972, s.315ff. 
JO) Mathiassen, op.cit. har endel eksempler på dette og det 

vises til disse. 
31) Jfr. Kvaløy i Hofseth & Vinje, op. cit., s.189ff. 
32) Kvaløy, op.cit., s. 90. Bemerk inkonsistensen i kri

teriene hans. Individuell økonomisk konkurranse avheng
ig av kvantifisert planlegging'.'.'. 

33) Jfr. Økologi og _.sosialisme. Et økopolitisk arbeids
grunnlag for SV, Oslo 1976, s.6f. 

34) Hartvig Sætra: Er økologien reaksjonær? i Natur og 
Samhalle, ~and 2 nr. 3. 

35) "Arbeidsverdibegrepet er et meningsfylt, men lite f unksjon
elt begrep. Det er meningsfylt fordi det innebærer at det 
er arbeid og bare arbeid som skaper verdi, og at pengege
vinster ved spekulasjon ikke er verdiskapende. Men de t er 
lite funksjonelt i et Økonomisk system, fordi det vill e 
legitimere (sic!) all produksjon det er nedlagt arbeid i -
også sosialt søppel. Dersom verdien bare blir bestemt av 
det arbeid som er nedlagt, ~ille naturr~ssursene få tillag~ 
seg liten eller irigen verdi." (Time m.fl. op.cit.s 40). 
Denne moralistiske oppfatningen er like utbredt som den er en 
feilaktig utlegging av verditeorien. (Se R. Sakslinds art
ikkel i dette nr. av VARDØGER). Argumentasjonen bygger des
suten på en notorisk begrepsforvirring hva angår verdi, pris 
og rikdom. Skillet mellom verdi og rikdom får hos Marx som 
konsekvens fØlgende:'Arbeidet er ikke kilden til all rikdom. 
Naturen er likesåmye kilden til bruksverdiene, som arbeidet, 
som selv bare er uttrykk for en naturkraft, den menneskelige 
arbeidskraft." (Fra kritikken av Goth-programmet, MEW 19, 
s .15). 
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Rune Sakslind: 

Nullvekst og nullvekstideologi -
Bemerkninger til et slagord 

I. INNLEDNING 

Et av biproduktene av 60- og 70-årenes miljødebatt har vært 
tanken om en stans i den økonomiske og den befolkningsmessige 
veksten. Denne forestillingen har vært den tilsynelatende 
nødvendige konklusjon ved påvisningen av sammenheng mellom 
naturødeleggelse, uttapping av lagerressurser og industriens 
ekspansjon sanunen med befolkningsveksten. For Økonomiens ved
konnnende har mange av anklagene rettet seg mot veksten i 
bruttonasjonalprodukt (BNP). 

En av de mer etablerte metodene for å konnne fram til en slik 
forbindelse, er å samle sammen indikatorer på en del viktige 
økologiske størrelser og å jevnføre endringene i disse med 
sentrale mål på industriell vekst, fortrinnsvis BNP. Engstel
sen for ødeleggelsen av det naturlige ressursgrunnlag og livs
miljøet vendes på denne måten lett mot produksjonssystemets 
oppsvulming og den alminnelige utviklingen i jordbruk og in
dustri. I USA har dette f.eks. fått sitt uttrykk gjennom at 
den engelske betegnelsen GNP (=BNP) hyppig og nidkjært omdøp
es til Gross National Pollution ('~ruttonasjonalforurens
ning"). 

Denne almene henvisningen til Økonomisk vekst på basis av en 
frykt for overbefolkning, forurensning og ressursknapphet har 
blitt en fellesnevner for den s.k. "nullvekst-teori", en pa
rolemessig gjenganger i miljødebatten og merkelappen på de 
mer katastrofe-orienterte økologi-filosofene. Nullvekst-fore
stillingen må mest adekvat betraktes som et rent slagord, en 
ideologisk frase i motsetning til en teoretisk, vitenskapelig 
posisjon. Dette viser seg både ved at den totalt mangler an-
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visninger på en praktisk realisering av en slik "stasjonær
tilstand" for økonomien, og ved a t det perspektiv den har på 
den samfunnsmessige tilstanden som skal bli resultatet av en 
vekststopp, grenser opp til den rene utopi. Di s se svakhetene 
er heller ikke tilfeldige egenskaper ved nullvekstideen, men 
et uttrykk for likevektideologenes fangenskap i det borger
lige samfunns egne forestillinger og selvforståelse. Dette 
synspunktet vil bli utdypet nedenfor. 

Il. VEKSTENS ELENDIGHET - "ROMA-KLUBBEN" 

I 1972 publiserte en gruppe forskere ved Massachusetts Insti
tute of Technology (MIT) sin rapport 1 i prosjektet "me~neske
hetens fremtid" for den s.k. "Roma-klubben", en uformell or
ganisasjon som hadde satt seg fore å bidra til en ny forstå
else hos offentligheten av en rekke sammenhenger som skulle 
utgjøre "vårt globale system". Kjernen i rapporten er en rek
ke EDB-simulerte modeller. Dis.se skal tilsammen være en re
presentasjon av "det globale system", og sikter mot å under
søke fem samvirkende tendenser som virker i verdensmålstokk; 
nemlig (a) aksellererende industrialisering, (b) hurtig be
folkningsvekst, (c) utstrakt underernæring, (d) tæring på 
lagerressurser og (e) forurensning. 

MIT-studien satte særlig fart i debatten om "menneskehetens 
fremtid" gjennom den dystre konklusjon om utviklingens forløp 
slik det viste seg i Meadows-gruppens modeller: Med en fort
settelse av de nåværende tendenser i befolkningstilvekst, in
dustrialisering etc., ville de absolutte grensene for veksten 
på vår planet være nådd innen de nes te 100 år. 2 .Modellen er 
utviklet under forskjellige forutsetninger, me~ alle viser en 
"kollaps" før år 2100. 

I MIT-gruppens "standardmodell" har en benyttet seg av hist
oriske verdier fra 1900-1970 i konstruksjonen av modellsammen
hengene (likningene). I dette tidsrommet har befolkningen og 
per capita-verdiene for industriproduksjon, matvarer, tjen
esteytelser hatt en eksponensiellj vekst. Modelfen simulerer 
utviklingen fra 1900, og med en beholdning for 200 år av alle 
ressurser4 gir den et "kollaps" "i god tid før år 2100". ' På 
bakgrunn av dette føler MIT-folkene seg ganske trygg på at 
uten· noen hovedendringer i det nåværende systemet vil befolk
ningsveksten og industriveksten stoppe senest innen neste år
hundre, I dette tilfellet er det ressursene som er den 
skranke som systemet først støter mot, på den måten at andel
en av kapitalen som må anvendes i ressursutvinning, er raskt 
Økende når kildene tømmes. 

Så tar Meadows & Co etter tur for seg en del forutsetninger 
om utviklingen i modellstørrelsene som vil gi lysere fremtids-
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utsikters, en dobling av lagerressursene, "ubegrensete" res
surser oppnådd ved bruk av billig kjernekraft, forurensnings
kontroll, Økt produktivitet i jordbruket, fødselskontroll og 
kombinasjoner av disse. Alle diss .e simuleringene gir kol-
laps i systemet, på forskjellige tidspunkt ("krisa" kan ut
settes noen tiår), men inntrer "i god tid" før år 2100. "År
sakene" er enten at forurensningene øker over alle grenser og 
påvirker dødeligheten og avkastningen i ]ordbruket, eller at 
jordbrukskapitalen støter mot grensene for dyrkbar jord (og 
således trekker en økende mengde kapital ut fra industrien), 
noe som bringer ne~ per capita-produksjonen av matvarer. Der
som produktivit~ten i landbruket forutsettes å kunne dobles, 
hjelper dette lite siden forurensningene da alli,kevel bringer 
systemet til sammenbrudd. Selv fødselskontroll utsetter "kri
sa" bare i 20 år, ' som da kommer på grunn av matvaremangel. 
Dersom alle disse tiltakene blir satt ut i livet samtidig, er 
vi heller ikke særlig mye lenger. Sammenbruddet kommer ved ak
kumulerende forurensning og nedgang i matproduksjonen. Selv om 
verdens befolkning da har fått oppleve flere tiårs "gullalder" 
i form av en gjennomsnitts per. capita-inntekt tett opp under 
dagens USA-nivå, må vi anta at dette er en mager trøst når 
undergangen kommer. Vi trenger forøvrig heller ikke dvele ved 
disse dystre utsiktene, sier forskerne, på grunn av "de mange 
tilnærminger 0g begrensninger som verdensmodellen har". 6 

Verdenssystemet er altså i sine grunntrekk domipert av eks
ponensiell vekst i kapital og befolkning med påfølgende kol
laps, ikke bare ved at de nåværende globale tendenser legges 
til grunn, men også "dersom. vi antar et hvilket som helst an
~all teknologiske endringer i systemet." 7 Adferden i modellen 
kommer altså i stand hovedsakelig på grunn av benyttelsen av 
den eksponensielle veksten i de sentrale variablene, på en 
bakgrunr;1 av "endelige" naturressurser, enten disse er bestemt 
på en "optimistisk" eller "pessimistisk" måte. Som MIT-teamet 
selv sier: " ... presise numeriske antakelser om jordens grens
er er av liten betydning når de sees på bakgrunn av den eks
ponens iel le vekstens ubønnhørlige fremadskridelse." 8 Og et an
net sted: "Vi har vist at i verdensmodellen har anvendelsen av 
teknologi på de åpenbare problemene med ressursuttapping, for
urensning eller matmangel ingen virkning (impact) på det ves
entlige problemet, eom er eksponensiell vekst i et endelig og 
komplekst system."9 

Det er liten tvil om at de kapitalistiske industrisamfunnene i 
realiteten oppviser en slik vekst på de størrelser som er in
korporert i MIT-modellene. At komplekset kapital-befolkning er 
satj: i sentrum av m~dellen, er også en abstrakt reproduksjon 
av reelle utviklingstrekk i disse samfunnene. I .den grad kapi
talakkumulasjonen gir opphav til eksponensiell endring i stør-
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relser som angår livsmiljøet, er ikke modellen urealistisk. 
Når kapit'al og befolkning har fått denne selvfølgelige vekst
mulighet i modellen, mener MIT-grupp·en at dette egentlig bare 
tilsvarer det faktum at denne forutsetningen er "en grunnleg
gende del av det menneskelige verdisystem som for tiden virk
er i den virkelige verden. 11 10 

Det som trekkes fram er altså den eksponensielle veksten, det 
er denne forskerne vil til livs. Kapitalen er grei nok som 
den er, galskapen springer ut av dens ekspansjonskarakter, 
basert i "det menneskelige verdisystem". Realismen i modellen 
er basert på en registrering av en empirisk sammenheng. Den 
som ikke helt får seg til å ta MIT-forskernes henvisninger 
ti1 menneskehetens "nå-en-gang-etablerte-verdisystem" al vor
lig som forklaring, er henvist til på egen hånd å gruble over 
hvordan "kapitalen" kan gi seg slike syndflodaktige konsekvens
er, hvorfor den gir opphav til eksponensiell vekst og hvorda.n 
den kan herje slik i økosystemene. I stedet er i MIT-bevisst
heten kapitalen stilltiende "teknologi" og teknologien still
tiende "kapital". 

Med dette er også en del av opphavet til nullvekstforestilling
ene antydet. 

Ill. NULLVEKSTTEORIENS "BEGREP" OG "METODE" 

Først når det legges begrensninger på veksten er det mulig å 
oppnå en stabilitet i·verdensmodellen som er holdbar på ube
stemt tid. Opphør i vekst har vi i det Økonomiske sub-systemet 
når investeringene "settes lik" depresieringen (verditapet) av 
kapitalen. Den mer "positive" termen for denne null-posisjon
en hos vekstpessimistene er (den globale) "likevektstilstand
en" (global . equilibrium).11 Tilstanden selv arter seg slik: 

"Den mest grunnleggende definisjonen av den globale like
vektstilstanden er således at befolkningen og kapitalen 
er essensielt stabile med de krefter som tenderer mot å 
øke eller å minke dem i en nøye kontrollert balanse. 11 12 

Når veksten i Meadows systemmodeller bare er en ekspansjon 
i disse (endimensjonale) · størrelsene, enten det nå er foru
rensning eller "kapital", er det helt naturlig at også null
vekstforestillingen er spent fast i denne tankemessige tvangs
trøyen. I modellen er naturligvis _alt manipulerbart, og jo mer 
sentralt et element er, jo mer effekt kommer det ut av å mani
pulere dette. Samtidig er det selvfølgelig virkeligheten som 
er det egentlige referansepunkt, og Meadows-teamet vet selv
sagt at modell og virkelighet ikke faller sammen. Dette mang
lende sammenfall forståes imidlertid som en mangel ved model
len. Hva denne mangel faktisk består i, tåkelegges av almene 
fraser om dette problemet i tradisjonell stil: "Det trengs 
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helt sikkert mer informasjon", "modellen er ennå ikke utviklet 
i tilstrekkelig detalj", osv. 13 Nå:r mbforholdet mellom mo
dell og virkelighet kan forbli i det almene, blir det natur
ligvis desto lettere å formidle det som er det egentlige bud
skapet; nemlig at alt lar seg manipulere bare viljen e r til
s tede (også den i almenhet) . 

Når en også har utelatt "verdisystemene" i modellen kan disse 
desto sterkere komme inn på den subjektive siden i de moralske 
appellene . Da er den objektive dynamikken forlatt og systemet 
fremstilles egentlig som styrt av den enkeltes handlinger og 
verdigrunnlag. I innledningen til "Limits to Growth" forklar
es det med mye møye at vidden i menneskenes perspektiver er 
ulikt fordelt i befolkningen, de store perspektivene blir 
dessverre bare båret oppe av en minoritet, mens vanlige men
nesker, flertallet, har nok med det dagl[ge strev i forsørgel
sen av seg og sin familie. I avslutningskapitlet, den moralske 
avdeling, er dette (innsnevrete) handlings og verdigrunnlaget 
hos den enkelte blitt til verdens grunnlag, for der er det 
nemlig blitt grunnlaget for appellene til oss alle om å ta 
skjeen i en annen hånd. Ja det er ikke lenger mulig, mener 
Meadows & Co, å forholde seg passiv i egentlig forstand: "Å 
ikke handle for å løse disse problemene er likeverdig med å 
handle av all kraft (to take strong action)", og likedan: "En 
bestemmelse om ikke å gjøre noe, er en bestemmelse om å Øke 
risikoen for sammenbrudd. 11 14 

Vi bærer altså så og si på vår egen galge i ren uvitenhet, og 
det er ikke til å undres over at de systemteoretiske observa
tørene blir fylt av opplysningstrang . Overgangen fra vekst 
til nullvekst blir derfor oppfattet som en ren opp lysnings
ag selvr ansakelsesprosess der samf unnet (subjektet) kommer 
til klarhet over seg selv og sine langsiktige behov. På den 
ene siden har vi altså den faktiske systemmodellen, på den 
andre: moralismen og appellene til fornuft. Her er samfunnet 
subjekt og vekselvis (etter som det passer forskerne) identisk 
med modellene og utenfor denne, helt uformidlet. Denne speku
lative måten å behandle virkeligheten på er bare den måten 
mangelen på en adekvat analyse av samfunnsforholdene frerrr
trer på. Da ·kan en også betegne de mest abstrakte definisjon
er av likevekt som "mest grunnleggende" og gjøre ubestemthet
en ved disse til en av likevektstilstandens gode egenskaper; 
likevekt behøver ikke være stagnasjon, men kan like godt bety 
fremskritt. 

En populær måte å "presisere" nullvekst-tilstanden på, er å 
anvende termene "beholdninger" og "strømmer" (stocks and 
flows). Den totale mengden rikdom og befolkning f.eks., ut
gjør da "beholdningen". Beholdningens elementer er utsatt for 
en kontinuerlig fornyelse, rikdommer "slites ned" og må for-
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nyes, folk fødes og dør. Beholdningen opprettholdes altså på 
et gitt nivå ved en kontinuerlig f~ennomstrømning, når inn
taket er justert etter utslippet. Denne analogien tillater 
at "økonomien11 på et enkelt vis kan føyes inn i en økosystem
betraktning. Eller rettere: uansett om en snakker om økonomi, 
om kapital og befolkning eller om menneskeheten som helhet, 
deltar samfunnsforholdene bare som en mengde og et subsystem 
("totalbeholdningen") i en videre systembetraktning, der po
enget er at samfunnet som et subsystem som del av økosystemet 
tar inn primærstoffer og primærenergi og avgir avfallsstoffer 
og avfallsenergi.16 

På dette planet er ikke Økologien umiddelbart politisk. Det 
blir den først når de "politiske Økologene" retter moralprek
ener til aktørene i det borgerlige samfunnet og har det samme 
budskapet til lønnsarbeidere og kapitalister, til grunneiere 
og rentenister. Når aksjonen skal være felles, må den ha et 
felles grunnlag. Dette kan her bare være det som gjør disse 
gruppene til hva de er, nemlig det borgerlige samfunnet selv. 

Om nullvekst-teoretikerne er sparsomme med bestemmelser av de 
nåværende samfunnsforhold, er de desto rikere på forestilling
er om hvilke velsignelser stasjonærtilstanden (nirvana?) har 
å by på; "De Økonomiske og sosiale implikasjonene av stasjon
ærtilstandene er enorme og revolusjonære." 17 I det hele tatt 
er det svært få ting som trenger å stoppe opp i likevektssam
funnet ("bare" kapitalen og befolkningen), ja all menneskelig 
aktivitet som ikke trenger store mengder lagerressurser eller 
som skaper forurensninger kan vokse og gro i all evighet: 

"I særdeleshet kan de aktiviteter blomstre som mange men
nesker ville plassere som de mest ønskverdige og tilfreds
stillende av alle - utdannelse, kunst, musikk, religion, 
grunnleggende forskning, sport og sosialt samvær." 17a 

Likevektstilstanden vil også fremme den sosiale likheten, men
er bide Meadows (et al.) og Daly, fordi når den kaken som skal 
deles slutter å øke, vil oppmerksomheten vendes mot distribu
sjonen og ikke mot produksjonen: . 

"Problemet med de relative andeler kan ikke lenger unngåes 
ved vekstappeller. Argumentet at alle bør være fornøyd så 
lenge hans absolutte andel av rikdommen Øker, uten hen
syn til hans relative andel, vil ikke lenger kunne brukes. 
De absolutte og relative andeler vil bevege seg sammen og 
delingen av den fysiske rikdonnnen vil være et null-sum
spill ..... Det er vanskelig å se hvordan en kan gå imot 
etiske appeller om en lik fordeling .... . Dessuten, selv 
om den fysiske beholdningen forblir konstant, vil fort
satte teknologiske forbedringer resultere i Økt inntekt i 
form av fritid. Hvordan vil denne bli fordelt hvis ikke 
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den blir fordelt i pakt med en etisk likhetsnorm? Stasjon
ærtilstanden krever mindre av våre naturressurser, men mye 
mer av våre moralske ressurser. 11 18 

Visjonen om likevektssamfunnet viser seg altså å være en mo
derne vri på ordtaket "når krybben er tom, så bites hestene" 
- i stedet for barbariet får vi forespeilet en tilstand hvor 
samfunnets antagonister gresser fredelig side om side. Pro
duksjonens private tilegnelseskarakter opphører med ett slag 
når veksten stoppes og produksjonen lar seg umiddelbart re
gulere samfunnsmessig. Er det dessuten rart at nullvekstideo
logen er blind for makt- og fordelingsstrukturer i en vekst
tilstand når han ikke engang er i stand til å forestille seg 
slikt i en tilstand av (relativ) knapphet? 

Disse utopiske visjonene er resultatet av en ma~glende evne 
til å knytte forbindeJser fra veksttilstanden til nullvekst
tilstanden, det hele er en "vakker" tanke uten realitetsfor
ankring. Nullvekst-tesenes manglende realisme sammen med nød
vendigheten (og den abstrakte muligheten) av en endring føles 
også som en pinebenk for nullvekstfolket selv, også når de 
innser> fordelingens tvangslogikk i veksttilstanden, ja nettopp 
fordi de innser dette. Jmf. E.J. Mishan i en diskusjon (med 
bl.a. R.M. Solow)l9 pm utrydning av fattigdommen (i England 
og USA): 

"Det kunne gjøres ved hjelp av refordelingstiltak. Og før 
Bob Solow kommer og sier "urealistisk"; det kan han 
spare seg. Jeg er den første til å innrømme at det er u
realistisk. Men det faktum at det ikke er realistisk er 
det jeg betrakter som en fordømmelse av den økonomiske 
veksten i seg selv. Det er ikke mulig engang i USA nå. 
Selv om levestandarden her er fem ganger hva den var i 
England omkring 1950 da vi akkurat var kommet oss gjennom 
krigen og rasjoneringen pågikk. Og i dette landet kan vi 
ikke engang se mulighetene av å forsøke å forbedre den e
lendige fattigdommens situasjon hos et par millioner 
mennesker, fordi man absolutt ser ut til å trenge de ekst
ra pengene. Dette er en av de verste fordømmelsene av Øk
onomisk vekst fordi det aldri synes å ta slutt. 11 20 

Uten begrep for Økonomiens reelle struktur og for sammenhengen 
mellom produksjon og distribusjon slites idealisten mellom den 
mulige tanken om en r-efordeling av produksjonsresultatet og 
den politisk-økonomiske wnuligheten av det samme. På ny får vi 
demonstrert hvordan "veksten" som en rent ytre egenskap ved 
kapitalen blir tillagt ansvaret for denne umuligheten. Å stop
pe veksten selv er ingen umulighet, mener man. Derfor er også 
nullvekst-artiklene fylt av argumenter for vekstens umulighet, 
mens nullvekstens mulighet bare tas for gitt. Hvorfor de 
krefter som står bak veksten er så mye svakere enn de som hind-
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rer utryddelse av fattigdom gjennom inntektsfordelingen, synes 
å være en godt bevart klubbhemmelighet hos nullvekst-folket. 

De moralske anstrengelsene hos nullvekstideologene viser at de 
er uten illusjoner om at kapitalismen selv kan sørge for en 
vekststopp med det første. Historiens antagelig første null: 
vekstteoretiker (for økonomien), forbilde for dagens bevegelse 
og opphavsmann til begrepet om "stasjonærtilstanden", John 
Stuart Mill, var mer optimistisk i så henseende. For ham var 
stasjonærtilstand kapitalismens "lykkelige" slutt-tilstand når 
profitten gikk mot sitt (langsiktige) minimumsnivå. 21 Dette 
representerer muligens en større naivitet enn de moderne teo
retikere legger for dagen. De vil da hell1er ikke ha så mye 
med J.S . Mills politiske økonomi a gjøre som med hans utopiske 
vyer om stasjonærtilstanden (riktignok av helt andre grun
ner). Fordelen med å ha med Mill å gjøre, er imidlertid at hos 
ham er forbindelsen med den klassiske politiske økonomi i det 
minste terminologisk og teoretisk tilstede, 22 selv om han re
presenterer Ricardo-skolens absolutte forfall og endepunkt. 
Det mest pregnante uttrykk for dette forfallet er at den klas
siske skolens fundamentale distinksjon mellom by t tever di og 
bruksver•di er forsvunnet (dvs. at hos Mill skjer det en rela
tivering av verdibegrepet og en oppløsning av det kvalitative 
skillet mellom de to verdibegrepene, 22 a og dermed også av 
skillet mellom produksjonsmidler som elementer i arbeidspro
sessen og produksjonsmidler som kapital, dvs. verdiforøkende 
verdi) . 

At kapitalen i modne· kapitalistiske land (som England) hadde 
en tendens til synkende profittrate, var en del av den klas
siske tradisjonens teoretiske innsikter, men en innsikt som 
vakte bekymring siden man her kunne ane at den kapitalistiske 
produksjonsmå ten hadde skranker som ikke bare var likegyldige 
forholdbtil produksjonen selv, men truet dens fortsatte eksi
stens ~2 . 'Hos Mill, som hos nullvekst-ideologene, er kapital-
en en ting og ikke et produksjonsfo r hold,slik at endog vekst
en selv kan oppfattes som uten sammenheng med kapitalens funk
sjonsmåte . På denne måten blir ikke bare begrepet om kapital 
fortynnet til det begrepsløse, men også begrepet om veks t for
blir en tom forestilling. 

IV . NATURGRUNNLAG, KAPITAL OG VEKST 

1. Nat urprosess og kapitalprosess 

Den kapitalistiske produksjonsmåten representerer vare-produk
sjonens utvikling i høyeste potens. Samtidig er varen kapital
ens almene medium og dens viktigste stofflige skikkelse. Som 
en enhet av bruksverdi og bytteverdi er den resultatet av en 
konkret arbeidsprosess utført i et arbeidsdelt samfunn med 
sikte på bytte; varen er bytteverdi for dens eier og bruksverdi 
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for dens ikke-eier. Varens sammenheng med og dens opprinnelse 
i naturgrunnlaget kan oppspores i dens bruksverdikarakter: I 
arbeidsprosessen, abstrakt betraktet, blir naturen som det al
mene produksjonsgrunnlaget bearbeidet og modifisert ved hjelp 
av redskaper, verktøy i en målrettet prosess. Produktenes 
stofflige karakter har altså sitt grunnlag i naturen som almen 
bruksverdi. I denne prosessen er samtidig bearbeidingen av na
turen en nedbryting av denne; produksjonen er samtidig en kon
swrrpsjonsprosess. På den annen side er konsumpsjonen av pro
duktene også produksjon av den arbeidende evnen selv, arbeids
kraften. (Marx snakker om henholdsvis produktiv konsumpsjon og 
konsumptiv produksjon.) Enheten av produksjon og konsumpsjon 
utgjør en reproduksjonsprosess, både av det menneskelige livet 
og av naturgrunnlaget selv: Naturtilegnelsen er etter sitt 
stofflige innhold en Økologisk prosess. 

Som vare får produktet' imidlertid en tilleggsegenskap, så og 
si en dobbeltnatur, gjennom at verdien produsentenes samfunns
messige sammenheng knyttes til den som pris, bytteverdi. I den 
utviklede vare~roduksjonens byttepraksis smelter etterhvert 
bytteverdien tilsynelatende sammen med produktenes (stofflige) 
bruksverdiskikkelse, og gjenstandenes varekarakter blir i 
forestillingen til en naturlig egenskap ved dem. 

I den kapitalistiske produksjonsmåten er produksjonsmidlene 
skilt fra arbeiderens besittelse av dem som eiendom. Derimot 
besitter kapitalisten disse som kapital, dvs. som verdi som 
skal forøkes. Arbeideren må derfor selge sin arbeidskraft mot 
lønn for å eksistere. På samme måte som alment for varen er 
altså produksjonsmidlene som kapital en enhet av verdi og 
bruksverdi. Imidlertid er hele hensikten med at pengekapital 
omgjøres til produksjonsmiddelkapital (kjøp av prod.midler i 
markedet) at produksjonsmidlene i foreningen med arbeideren i 
produksjonsprosessen gir kapitalen en merverdi gjennom salg av 
totalproduktet i markedet. Produksjonsmidlenes anvendelse er 
altså kun et middel i produksjonen av merverdi og dermed til 
økning av kapitalens verdi. Som kapital er produksjonsmidlene 
produktive kun når de skaffer profitt. 

Når kapitalen i verdiøkingsprosessen endrer skikkelse fra 
pengekapital (P) til produksjonsmidler som varer (V), gjennom 
den umiddelbare produksjonsprosessen hvor produksjonsmidlene 
(Pm) benyttes av arbeiderneL3 (A) og resulterer i en ny vare
mengde (V') som realiseres i markedet til den nye verdien p 
(pengemengden P'), gjennomfører den altså kretsløpet P-V-( ;::) 
Pr ... -V'-P'. Produksjonsprosessen (Pr), slik den utfolder 
seg stofflig som naturtilegning, utgjør som vi ser kun et mo
ment i denne prosessen, en prosess som gjentar seg mer eller 
mindre fortløpende. Kapitalens skikkelse som bruksverdi i pro
duksjonsmidler og råstoffer (konstant kapital, produksjonsmid
delkapital) og i produktene (varekapital) er flyktige til-
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stander som den antar, fordi disse er nødvendige i dens pro-
duksjons- og reproduksjonsprosess .som kapital. Hele det stoff
lige substratet i verdiforøkelsesprosessen er bare av betyd
ning i den grad det frennner (eller hemmer) produksjonen av 
merverdi. Så sant de stofflige betingelsene gjør det rrrulig å 
produsere profitt er kapitalen altså, abstrakt sett, likegyld
ig overfor sitt naturgrunnlag. Reproduksjonen av dette 'som 
naturgrunnlag og hvilket nivå det reproduserer seg på, står i 
prinsippet utenfor kapitalens umiddelbare "interessesfære". 
Naturprosessen og kapitalprosessen (materiesirkulasjonen og 
kapitalsirkulasjonen) 24 står i et forhold der kapitalen har 
gjort naturen til et blott og bart middel" i sin forøkingsbe
vegelse. 

Når imidlertid kapitalens akkumulasjonsprosess historisk skjer 
med midler som bringer forstyrrelser i de naturlige kretsløp
ene er så muligheten for dette gitt i og med selvstendiggjør
ingen av produsentenes samfunnsmessige sammenheng som bytte
verdi, en mulighet som aktualiseres ytterligere når dette 
grunnlaget i bytteverdien utvikler seg videre og produksjons
midlene blir til kapital. 

At kapitalens instrumentelle forhold til naturmiljøet result
erer i forurensing og manglende reproduksjon av dette som al
men bruksverdi for produksjonen, skyldes den konkrete formen 
som den akkumulasjonsfrerrnnende teknologien antar. Om kapital
en alment er likegyidig overfor sin natursammenheng, er dens 
faktiske teknologi utviklet s~m svar på konkrete akkumulasjons
behov. Miljøforstyrrelsenes historie må derfor studeres som 
konkret akkumulasjonshistorie. 

2. Akkumulasjon og enkel reproduksjon. 

Kapitalen gjennomløpte altså i sin forøkingsprosess som verdi 
flere kretsløpsstadier hvorav den materielle produksjonspro
sessen bare var ett moment. Men i denne delen av kretsløpet 
skjer den faktiske omdanningen av bruksverdier som ligger til 
grunn for produksjonen av merverdi. Kapitalisten bemektiger 
seg arbeidskraftens bruksverdi, dvs. han sørger for en gjen
nomsnittlig intensitet i produksjonen og for at "hans" ar
beidere har en dyktighet som ellers tilsvarer utviklingen av 
produksjonsmidlene. Han kan på denne måten tilegne seg en mer
verdi som differansen mellom hans totale inntekter i period~n 
og hans kostnader i produksjonen. Når vi betrakter produksjon
en over tid, vil således den totale verdien av de produse~te 
varer som selges i markedet kunne deles opp etter de utgifter 
som er påløpt og som der må erstattes; k - hele den konstante 
kapitalen som er gått med i perioden, v- - den variable kapi
talen (lønnsutgifter), og på toppen en-merverdi,~· som det 
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ikke svarer noen utgift til og som dermed uttrykker proses
sens formål. 

Merverdien fremkorrnner ved at kapitalisten er i stand til å 
forlenge arbeidsdagen utover det som skal til for at arbeid
eren produserer verdien av sin egen lønn, den nødvendige ar
beidstiden. Dette er en kapitalistisk grunnbetingelse, og 
arbeiderens innordning under kapitalen (representert ved kap
italisten) har kun hensikt hvis denne betingelse kan oppfyl
les. Utviklingen av kapitalisme på basis av denne grunnbe
tingelse er produksjonsmåtens første utviklingsfase, produk
sjonen av absolutt merverdi. Arbeidsdagen resulterer hermed 
i den nyskapte verdien v+m. Økning av merverdien kan nå skje 
ved enten en ytterligere forlengelse av arbeidsdagen, dvs. 
summen v+m øker slik at m vokser når v forblir konstant, el
ler ved at den nødvendige arbeidstiden og ,dermed v synker 
ved konstant lengde p~ arbeidsdagen. På denne siste måten 
produseres det relativ merverdi. 

Dette skjer ved at kapitalisten øker arbeidets produktivitet, 
hovedsakelig gjennom en omdanning av det tekniske produk
sjonsgrunnlaget ved hjelp av vitenskapens resultater. Nå 
senkes den nødvendige arbeidsdagen, ved at det samme antall 
arbeidere produserer mer på samme tid, en gitt v blir pro
dusert som vareverdimengde på kortere tid enn før for den 
enkeltkapitalist som innførte forbedringen, samtidig som den 
almene revolusjoneringen av produksjonsmetodene senker verdi
en av v også for totalkapitalen, når produktiviteten øker i 
de bransjer som direkte og indirekte produserer varer som 
inngår i arbeidskraftens konsum. Produksjon av relativ mer
verdi er den kapitalistiske produksjonsmåten i sin fulle ut
foldelse. 

Denne dynamikken sikres ved at hver enkelt kapitalist har en 
spore til å innføre nye produksjonsmetoder, det gir ham en 
(midlertidig) ekstraprofitt. D,essuten sørger den alminnelige 
trangen til ekstraprofitt for at også totalkapitalen skaffer 
seg større merverdimasse. For kapitalistene individuelt arter 
dette seg ikke bare som en velkommen mulighet til profitt
økning, men også som nødvendigheten av å senke kostnadene 
for å opprettholde profitten, siden hele eksistensen av hans 
kapital ' står på spill. Hver produktiv kapital er et konkret 
anlegg i en bestemt næring, og sammenhengen med de andre 

. kapitalene i samme næring formidles gjennom et marked. 
' Markedsinformasjonen gir hver enkelt kapitalist beskjed om 
de minimumsbetingelser for utbytting (forholdet ~) som hans 
kapital må tilfredsstille om han skal få avsetniXg for sine 
varer i dette spesielle markedet. Samtidig kan han også på
virke sine egne markeds- og realiseringsbetingelser, men 
primært bare ved markedsutvidelse gjennom prissenkning, 

80 



Den lang- og kortsiktige sikring av profitten, og dermed av 
produksjonsmidlene som kapital, faller dermed sammen med en 
kontinuerlig utvidelse, fornyelse og forbedring av produk
sjonsmidlene som redskap i produktivitetsutviklingen og som 
utbyttingsmiddel. Den oppsamlede merverdi må omdannes til 
nytt og effektivt produksjonsapparat, og om ikke produktiv
kraften ekspanderer med konstant arbeidsstokk, må kostnads
senking skje ved at maskiner erstatter arbeidskraft slik at 
maskineriets merkostnad ligger lavere enn den innsparte lønn. 

Denne økonomiske prosessen er intet annet enn en akkurrrula
sjonsprosess for den enkelte kapital (og dermed for total
kapitalen), omdanning av et fond av merverdi til produksjons
midler som kapital, som middel til produksjon av ny merverdi. 
Og dette aspektet kommer bare mer i forgrunnen etter som den 
teknologiske utviklingen (=utviklingen av utbyttingsgraden) 
ved hver utskifting av nedslitte produksjonsmidler krever mer 
enn bare en stofflig erstatning av de gamle maskiner med nye 
av samme slag; krever erstatning med nye og mer effektive. 

Men merverdien kan bli til produktiv kapital, til merverdi
kilde, også om den inkarnerer seg i produksjonsmidler i en 
annen Ilæring enn der den er produsert. I den grad det finnes 
ledig arbeidskraft, enten frisatt av andre kapitaler eller 
ved befolkningsvekst, er dette mulig når i tillegg betingel
sene for (minst) en gjennomsnittlig profitt er tilstede. Be
tegner vi den forrige formen for akkumulasjon for intensiv, 
kan denne betegnes eks tensi v, dvs. kapitalen erobrer nye om
råder (bransjer), eller den sprer seg i gamle på basis av 
konstant teknologi. 

Kapitalen vokser altså på to måter, og de har begge som kon
sekvens at produksjonen av varer øker, den ene (ekstensiv) ved 
at kapitalen utvider vareproduksjonens domene til nye områder, 
den andre (intensiv) ved at kapitalens evne til vareproduk
sjon forøkes i de gamle områdene. 2 5 Ekstensiv vekst øker sam
tidig · __ . kapitalens totalarbeidsdag ved at v+m, nyverdien, 
vokser med antall nye bedrifter. De to veksttypene uttrykker 
så og si at kapitalen har to "gangarter", men begge øker den 
totale merverdimassen og dermed den akkumulerbare verdimengde. 
Vekst er altså på denne bakgrunn: 1 . vekst i varemengde, 2. 
vekst i mengde produksjonsmidler og produksjonsmiddelteknolo
gi, og 3. vekst i konstant kapital. Dette gjelder enten vekst
en er ekstensiv eller intensiv. 

Dersom nasjona l produktet skulle gi adekvat uttrykk f or dette 
verdimessig, var det bare den ekstensive vekst som skulle øke 
dette som nettostørrelse (økning av v+m), mens de~ intensive 
kunne føre til økt bruttoprodukt (økning av k's andel av sum
men k+v+m), dvs . en Økende del av det årlige produkt ville gå 
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til stofflig erstatning av produksjonsmidler og råstoffer. Men 
disse regnskaper oppgjøres med kapitalistisk nødvendighet i 
prisstørrelser, og prisuttrykket for disse verdideler er under 
innflytelse av et stort antall ukontrollerbare faktorer. Ikke 
minst er i nasjonalregnskapene delen k ("avskrivninger") en u
tilnærmelig størrelse. 

Hen dette gjelder nasjonalregnskapene til løpende priser. Tall 
med "faste priser" uttrykker regnskap der prisene kun fungerer . 
som en enkel vektor (gruppe med tall) som varene multipliseres 
med på hvert tidspunkt og gir dermed den rene bevegelse i 
vareproduksjonens mengdeforhold. Dersom veksten er intensiv, 
blir nasjonalproduktet i faste priser en indikator på produkt
ivitetsutviklingen. 26 

I Meadows-modellen har en forutsatt et fast forhold mellom 
veksten i kapital og veksten i produktmengde (3:1) . 27 Problem
et om forholdet mellom produksjonsvekst og kapitalvekst blir 
dermed "løst" pr. definisjon og helt i tråd med det tinglige 
kapitalbegrepet hos nullvekstteoretikerne. Hvis nasjonalpro
duktet skal v0kse med 1 million må "kapitalen" vokse med 3 
millioner. Ved utvikringen av arbeidets produktivkraft synker 
også verdien av produksjonsmidlene i sannne takt, noe som vil 
gi prisene en tendens til å falle. Kapitalakkumulasjonen er 
derfor ikke nødvendigvis noen proporsjonal indikqtor på vekst
en i produksjonsmidler og i teknologi, unntatt når veksten 
bare er ekstensiv, dvs. foregår på basis av konstant teknologi. 
Dessuten løper kapitalakkumulasjonen gjennom konjunktursykler 
som innebærer periodiske k~iser. Disse er intet annet enn en 
periodisk null-vekst, uten at dette på noen måte er til hinder 
for at den etterfølgende konjunkturoppgangen skjer på samme 
stofflige basis av produksjonsmiddelteknologi, og dermed med 
samme forurensningsnivå som før. Ja denne tekniske kontinui
teten er snarere en av forutsetningene for oppsvinget, siden 
krisens typiske utfall er en økning av utbyttingsraten ~. 
(som bl. a. er en produktivitetsindikator). For kapitalXn er 
denne "nullvekst" bare dens egen "gjenopplivningsmekanisme", 
en viktig del av selve akkumulasjonsforløpet. 

Når .nullvekstteorien vil komme forurensningene til livs, blir 
stans i kapitalveksten kun et middel til dette, siden det jo 
ikke er kapitalen som sådan, men dens stofflige side som e
ventuelt forurenser. Det middel som foreskrives er som nevnt 
ovenfor at investeringene skal "settes lik" depresieringen. 
På nullvekstteoriens egne premisser (her: hos Meadows & Co og 
Daly) vil ikke et slikt krav (om en naivt forutsetter at ka
pitalistene lydig vil bøye seg for dette) ha innvirkning på 
produksjonens kontinuitet som sådan, bare på dens vekstbane. 
I lys av akkumulasjonsteorien ser vi at en slik forestilling 
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bare er mulig dersom en tenker seg at veksten i produksjons
midler har sin årsak i kapitalistenes "verdisystem", i en 
subjektiv grille i hodet på bedriftslederne. Utviklingen 
over akkumulasjons- og krisesyklusen gir en demonstrasjon av 
at produksjonsmidlene stofflig sett ikke er kapital, men at 
kapitalen er et f orhold som påtvinger produksjonsmidlene en 
bestemt bevegelse og som også blir til hinder for utviklingen 
av derr. Hvis akkumulasjonen skal fortsette, er det derfor u
nødvendig at produksjonsmidlene fysisk sett må destrueres, det 
er dens verdiside som står som skranke. Enten kapitalen selv 
blir et hinder for sin utvikling eller dette hinderet pålegges 
"utenfra" av nullvekstkravet er krisen det eneste tenkelige 
resultatet. Dette er nemlig for enkeltkapitalistene identisk 
med en avskrivelse av deres eksistens som kapitalister i 
egentlig forstand. Kravet om å sette investeringene lik de
presieringen (kapitalslitet) er nemlig intet annet enn et 
krav om at kapitalistene skal opphøre å fungere som kapital-

· ens agenter og gå over til å konsumere hele merverdien upro
duktivt. Fornyelse av de nedslitte maskiner etc. er på ingen 
måte en egentlig "investering", en anbringelse av deler av 

·merverdien, det dreier seg utelukkende om en stofflig erstat
ning av den verdimengde som allerede er overført til produkt
et i den foregående periode og som eksisterer i form av en 
pengemengde (avskrivningsfond). Etter at denne erstatningen 
er foretatt sitter altså kapitalisten i pri ns ippet igjen med 
hele merverdien (eg. hele profitten) og han må finne måter å 
konsumere denne på som luksus. Nullveksttil$tanden er altså 
kapitalisme uten akkumulasjon og uten kapitalister, men i
stedet med et nytende "null-vekst-aristokrati". 

Marx behandlet denne abstraksjonen under betegnelsen enkel re
produksjon. For ham er denne reproduksjonstypen kun et metod
isk hjelpemiddel i studiet av hvorledes kapitalen i sirkula
sjonen må fornye sine stofflige bestanddeler. Men selv . om den 
kapitalistisk sett er en abstraksjon, er den ikke desto 
mindre alltid en de l av den utvidete reproduksjonen. Stoff
skiftet kan dermed studeres i sin "rene form". Enkel repro
duksjon som et konkret krav er imidlertid helt vesensfremmed 
for den kapitalistiske produksjonsmåten. 

"Enkel reproduksjon, reproduksjon i sa11UTie skala, fremtrer 
som en abstraksjon, ettersom ... fraværet av akkumula
sjon elle r reproduksjon i utvidet skala er en fremmed 
antagelse under kapitalistiske forhold .. . 11 2 8 

I motsetning til den utvidete reproduksjonen, hvor formering
en av produksjonsmidlene som kapital blir et mål i seg selv, 
er den enkle reproduksjon etter sine foruts e tninger rettet mot 
konswrrpsjon : 
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"Enkel reproduksjon er i sitt vesen rettet mot konsump'O" _ :, :_
sjonen som et mål, selv om tilraningen av merverdi synes 
som det drivende motiv hos den enkelte kapitalist; men u
ansett hvilken størrelse merverdien har, er den her, når 
alt kommer til alt, antatt bare å tjene til kapitalist
ens individuelle konsumpsjon. 11 29 

P~ det abstraksj onsnivået vi her har behandlet nullvekst-"teo
rien", som en isolert tankemodell, er altså prisen for å · opp
gi veksten oppkomsten av en ren snyltende kapitalistklasse. 
Kapitalisten kan bruke merverdien "hvordan han vil", baæ den 
ikke b l ir brukt til reinvester ing og ka:pitalakkwrrulasjon . 
Denne kapitalisme-karikaturen er det som foreligger på papiret 
hos nullvekstteoretikerne. Tanken er at av alle kapitalens 
ytre kjennetegn skal vi kvitte oss med ett, vekstkarakteren. 
I sin konsekvens oppnå r de dermed å kritisere kapitalismen 
samtidig som de hyller den og gir den evighetsstatus. Alle 
kapitalens andre forutsetninger og resultater skal nemlig be
holdes. Det vil si at når veksten, kapitalens utvidete repro
duksjon, er "fjernet", blir alle resultatene av og forutset
ningene for den enkle reproduksjon beholdt, siden reproduk-
sjonsbetingelsene faller sammen med produksjonsbetingelsene. 
Dette betyr særlig at lønnsarbeidet og klasseforholdet som 
her er implisert, skal beholdes, da dette både forutsettes og 
reproduseres ved den daglige gjentagelse av produksjonen i 
samme skala. Stasjonærtilstanden, slik den er tenkt hos null
vekstteoretikerne, er derfor en evig gjenskaping av varepro
duksjon, markedsanarki, penger, priser og profitt, lønnsar
beid og kapital og undertrykkelsen av arbeiderne både som 
individer og som klasse, kort sagt; av alle det kapitalist
iske samfunnets grunnbetingelser: 

"Kapitalistisk produksjon produserer derfor, betraktet 
som en kontinuerlig sammenføyd prosess, en reproduksjons-
prosess, _ _· ikke bare varer, ikke bare merverdi, 
men den produserer og reproduserer også det kapitalist
iske forholdet; på den ene siden kapitalisten og på den 
andre lønnsarbeideren." 30 

Men det er klart at den stasjonære tilstanden fattet presist, 
som en løpende gjentagelse på samme nivå og med samme produk
sjonsmiddelteknologi ikke er en like attraktiv ideologisk 
forestilling for alle de grupper i det borgerlige samfunnet 
som nullvekstteorien henvender seg til. Derfor skal ikke ka
pitalens stagnasjon bety stagnasjon i samfunnsmessig utvik
ling, ikke en gang i utviklingen av teknologien. 31 Nå er 
plutselig ikke tingene lenger kapital i ideologenes øyne, og 
stans i kapitalens vekst betyr ikke stans i skapelsen av nye 
teknikker. Her benyttes en av den borgerlige økonomiens 
(hjelpeløse) forestillinger: teknologien kommer "som manna f ra 
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himmelen" for å sl ~ seg ned i den eksisterende kapital som 
fornyelse og forbedring . Hensikten er altså at teknologi~k 
fornyelse skal kunne tenkes uavhengig av akkumulasjon av mer
verdi som produksjonsmidler . "Resonnementet" krever at sekt
oren for produksjonsmiddelproduksjon utvikler sine nye pro
dukter bare på basis av det avskrivningsfond som skal er
statte det gamle produksjonsuts-tyr som er nedslitt, som alt
så tilsvarer den verden som er overfør t fra produksjonsmid
lene og til de nye produktene. Riktignok kan nok dette unn
taksvis tenkes ~ når samdig prisen på produksjonsmidler gene
relt har sunket sterkt, men dette er dessverre ingen garanti 
for at virkeligheten oppfører seg deretter. Særlig ikke når 
det som her går ut over den kapitalistiske sikkerheten, set
ter seg ut over rammen for produksjonsmåten ved i forestil
lingen å nekte kapitalisten den muligheten for utvidet repro
duksjon av hans eksistensmåte som merverdiproduksjonen gir 
ham. 32 

Systematisk teknologisk endring i stasjonærtilstanden er et 
fromt ønske hos nullverdiforkjemperne, det er så og si deres 
variant av teknologioptimismen. Både denne tomme forestilling 
og den mer realistiske tanken om at kapitalveksten er årsak 
til naturforurensning, henger hver på sin måte sammen med ka
pitalens evne til å produsere sine egne tilsløringsmekanismer. 
I .den siste forestillingen er kapitalen (forurensende) tekno
logi, i den første er den noe helt forskjellig fra dette. 
Begge forestillingene· er, tatt hver for seg, "riktige". Men 
til sammen danner de ikke dermed en teori om kapitalforholdet. 
De er bare opphav til et motsigelsesfylt mangfold av anskuel
ser om dette. At kapitalen snart er i den ene bransjen, snart 
i den andre, i et Øyeblikk er varer i et annet penger, inn
tektskilde og verdipapir er ikke bare noe som bidrar til for
virringen, ·men er selve dens grunnlag ved at kapitalen ikke 
umiddelbart fremtrer som et produksjonsforhold. 

Nullvekstteorien markedsføres også ved hjelp av et "alterna
tivt vekstbegrep", vekst i ikke-materielle goder, fritid, 
servicefunksjoner, etc. Det er et faktum at under kapitalist
iske forhold blir ikke produktivkraftutviklingen primært en 
kilde til Øket fritid og et bedre liv, men en kilde til pro
fitt og øket utbytting. For nullvekstteoretikeren er ikke 
dette et faktum med større teoretiske implikasjoner, men kun 
et historisk datum som riktignok har forårsaket visse mental
itetstyper og vurderingsmåter. Nullveksten skal også sørge for 
at dette opphører, ifølge Daly: 

"Med konstante fysiske beholdninger (Daly's uttrykk for 
nullvekst i "kapital" - RS) må den økonomiske veksten 
skje i ikke-fysiske goder: tjenester og fritid. Å ta ut 
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forbedringene ved teknologisk fremgang i form av øket 
fritid er å snu opp-ned på den historiske praksis med 
å ta den ut hovedsakelig i form av varer, og det har 
utstrakte sosiale implikasjoner. Tidligere har den øk
onomiske utviklingen Økt det fysiske produktet av en 
dags arbeid mens antall timer i døgnet selvsagt har for
blitt konstant, med det resultat at alternativkostnaden 
av en enhet tid uttrykt i varer, har Økt. Tid er verd 
mer varer, hver vare er verd mindre tid. Etter som tid 
blir dyrere målt i varer, blir færre aktiviteter "verd 
sin tid". Vi blir vare-rike og tids-fattige." 33 

Utgangspunktet er at .vi allerede lever i overflod. Vi må bare 
slutte å vurdere tiden så høyt i varer at vi velger å produ
sere fremfor å rekreere. Her kommer nullveksten oss til hjelp: 

"Hva som trengs nå er en lav relativ pris på tid uttrykt 
i materielle varer. Da vil tids-intensive aktiviteter 
erstatte material-intensive aktiviteter. For å bli mindre 
materialistiske i våre vaner, må vi heve den relative 
pris på m~teriell (varer). Nettopp dette vil skje når vi 
holder den fysiske beholdning konstant og bruker tekno
logien til å øke fritiden."33a 

Det reelle innholdet i dette nytteteoretiske resonnementet er 
at nullveksten vil føre til en reallø,nnssenkning som skal få 
frem sansen for det gode liv og rekreasjonens kunst i befolk
ningen. Igjen koker det hele ned til et blott og bart tanke
eksperiment: først "innføres" nullveksten som gir oss . mindre 
å konsumere, deretter "innføres" teknologiske endringer som 
skaffer oss et gitt konsumfond på stadig kortere tid. Daly 
vil dessuten. fremstille arbeidsdagens lengde som et resultat 
av et "valg'~ mellom c.rbeid og fritid som skyldes forskjellen 
i "grensenytte" mellom de to mulighetene, en av de mer lett 
gjennomskuelige tildekningsmanøvrene i den borgerlige økono
mien.Nullveic~t@il'l.~ tekno 1 o gifrembrakte undersysselsetting 
kan dermeå vakkert omtales som Økt verdi på fritid relativt 
til arbeid. (Denne valgfriheten skal forøvrig liberalt mani
puleres bort i nullveksttilstanden da arbeidsdagen må for
kortes når produktiviteten øker. 34). 

Selv når Daly siterer Bertrand Russel's essay "In Price of 
Idleness", som inneholder en god beskrivelse av sammenhengen 
mellom produktivitetsutvikling og "fritid" under kapitalist
iske betingelser, blir ikke dette en kilde til den kapital
istiske virkeligheten for ham, bare til deltagelse i Russel's 
moralske indignasjon og hans "program" for arbeidstidsfor
kortelse: 
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timer for dagen. Så gjør noen en oppfinnelse s om gjør 
at samme antall menn kan lage dobbelt så mange nåler som 
før. Men verden trenger ikke dobbelt så mange nåler . 
Nåler er allerede ~å billige at det knapt vil selges 
noen flere til en lavere pris. I en fornuftig verden vil
le alle opptatt med produksjon av nåler begynne å arbeide 
fire timer i stedet for åtte, og alt annet ville fortset
te som før. Men i den virkelige verden ville dette bli 
ansett for demoraliserende (sic.!) Mennene arbeider fort
satt åtte timer, der produseres for mange nåler, noen ar
beidsgivere går konkurs, og halvparten av de som før var 
s ysselsatt med å lage nåler, får sparken. Til slutt er 
det like mye fritid . som i det andre tilfellet, men halv
parten av mennene er helt arbeidsledige, mens den andre 
halvparten fremdeles er overarbeidet. På denne måten 
sikrer en at den uunngåelige fritiden forårsaker elendig
het for alle, istedet for å være en universell kilde 
til lykke. Kan det tenkes noe mer sinnsykt? 11 35 

Vi kan kanskje tenke oss enda mer absurde fenomener, men van
viddet er i alle fall stort nok til at en kan delta i fordøm
melsen av en produksjon basert på bytteverdi og profitt og 
som skaper slike tilstander med nødvendighet . For Russel's 
(og Daly' s) indignasjon er ikke basert på annet enn den mis
forståelsen at den kapitalistiske produksjonen "egentlig" er 
til for konsum, bruksverdi og tilfredsstillelse av menneske-
1 ige behov, selv om det altså stadig vekk 'viser seg at i 

. virkeligheten er den· ikke det. I ngenting er mer kipitali stisk 
rasjonelt enn det av Russel ski sserte fo r løp, siden pr oduktiv
itetsøkningen bringer den enkelte kapitalisten en ekstrapr o
fi tt . Det er ikke gitt på forhånd hvem som vil bli slått ut 
av konkurransen og når. Det finnes ikke et handlingsalterna
tiv, derso.m ikke da hele anlegget .skal anses som tapt, og de t 
er ikke et kapitalistisk alternativ. 

Årsaken til at åtte-timersdagen beholdes etter produktivitets
økningen er ikke, som Russel naivt antar, at arbeiderne føler 
seg "moralsk presset", men at ingen kapitalist ved egen av
gjørelse vil gi avkall på sin profitt for å fungere som vel
gjører overfor sine arbeidere. Den nye teknologien kommer 
nemlig ikke "som manna fra himmelen", men er en bevisst om
danning av merverdien til produksjonsmidler for kostnadssenk
ning og produksjon av ekstraprofitt. Og selv om kapitalisten 
plutselig kostnadsfritt (eller bare med kostnader som tilsvar
er hans avskrivningsfond) skulle finne seg i besittelse av et 
apparat med dobbelt så stor effektivitet, har han alt å tape 
ved å halvere arbeidsdagen. Det han ikke selv produserer, pro
duserer hans medkapitalister og rivaler. 36 

Kapitalistisk produktivkraftøking arter seg således på ingen 
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måte som en forkortning av arbeidsdagen. Denne kan bare være 
et resultat av arbeiderklassens kamp for en lavere normalar
beidsdag, eller den er arbeidsløshet og tvangsmessig nedset
telse av sysselsettingen i en krise. Derimot vil den i "modne 
kapitalistiske land" arte seg som en relativ forskyvning av 
sysselsettingen på de forskjellige "næringer": sysselsetting
en i produktive (merverdiskapende) næringer minker relativt 
til sysselsettingen i uproduktive ("service" )næringer. 
Enten veksten i de uproduktive lønnsarbeidere uttrykker vekst 
i statsapparatet, eller den er en vekst i ansatte i sirkula
sjonen av vare- og pengekapital og andre typer tjenesteyting, 
hviler den i siste instans på en Økt produktivitet og mer
verdi i den produktive sektor. 

Mellom de forskjellige uproduktive sektorer er det bare en 
innbyrdes forskjell i måten merverdien flyter til den på og i 
de mekanismer som dette skjer gjennom. Veksten i service-yrk
er er på ingen måte uttrykk for at samfunnet er kommet vekk 
fra "vekst-manien" og er på vei inn i nullveksttilstanden, 
men heller for at enhver øking i tjenesteyting forutsetter en 
økt produksjon av merverdi, og dermed vekst~ hvis den i det 
hele tatt skal være mulig, annet enn på bekostning av profit
ten. Men den uttrykker også at veksten selv skaper problemer 
og dermed nye "samfunnsoppgaver" som må løses dersom den skal 
kunne fortsette. 

Service-vekst under kapitalistiske forhold uttrykker kapital
ens evn~ til å betale skatt, enten direkte til staten eller 
indirekte gjennom høye, skattbare lønninger, og dens evne til 
å betale sine "tjenester" direkte (enten det nå er til for
sikrings- og kredittinstitusjoner, marketingbyråer eller til 
hustjenere) eller indirekte, ved f.eks. å overlate en del av 
merverdien til handelskapitalister gjennom salg under produkt
enes markedspris. Men den uttrykker også kapitalistenes vilje 
til. (å innse nødvendigheten av) dette, såvel som den statlige 
viljen til fremskaffelse av almene betingelser for reproduk
sjon av det borgerlige samfunnet. Servicearbeiderne utfører 
dermed nødvendige funksjoner i dette samfunnet, og veksten i 
disse er egentlig et vedheng til kapitalakkumulasjonen og av
ledet av denne: de er en del av kapitalens utvidete reproduk~ 
sjon. Det nytter derfor lite å "erstatte" kapitalismens in
dustrielle vekst med en service-vekst. 

For stasjonærteoretikerne er det bare teknologisk endring som 
en deus ex machina som kan sørge for nullvekst-tilstandens 
skinn av en tilstand i fremskritt og forvandling, uten dette 
skinn blir den en nulltilstand uten appell og gjenklang hos 
andre enn svartsynte, økobevisste asketer og småborgerlige 
nostalgikere. 
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V. NULLVEKS~IDEOLOGIENS KLASSESAMMENHENG 

Vi så at Meadows og MIT-gruppen på den ene siden fortapte seg 
i en deterministisk modell for et globalt system, mens de på 
den andre siden appellerte til de frie subjektene utenfor 
modellens tvangssamrnenheng. Modellen blir brukt som et skrem
mebilde en holder opp for "verden" om dens fremtidige utvik
ling. Vi holdt fast ved å betrakte denne metoden ikke ~are 
som uskyldig prognosemakeri, men som uttrykk for en system
atisk måte å orientere seg på i verden, og en måte å henvende 
seg til denne. Tenkemåten pendler mellom å være objektivist
isk (modellen) og subjektivistisk (moralisering) på en måte 
som aldri synes i stand til å gi en pavisning av den faktiske 
formidling av "subjekt" og "objekt" i verden . Slik som forsk
erne tenker dette, vil f.eks. aldri subjektet og "verdisyst
emene" kunne tas inn i modellen, for dette vil fjerne det 
rasjonelle grunnlaget for moralismen; de er opphengt i et 
skill~ mellom hva som "er" og hva som "bør" være. 

Nullvekstideologenes perspektiv på hva som bør være er imid
lertid selv noe som har en "objektiv" eksistens som ideologi, 
og må i en mer adekvat teori tas med som noe som "er", like 
mye som denne ideologiens sosiale kontekst må det. 

Kampen mot veksten i industrisamfunnet, enten den nå retter 
seg mot kapitalen direkte eller mot andre sider ved den eks
pansive utviklingen, er ikke av ny dato. Allerede på slutten 
av 1700~tallet (og tidlig på 1800-tallet) sto som kjent 
presten Malthus frem med en skrekkvisjon om konsekvensene av 
vekste~ i de arbeidende masser: befolkningen tenderte mot en 
geometrisk (eksponensiell; 1,2,4,8,16) vekst, matvareproduk
sjonen kunne optimistisk ikke ventes å øke annet enn ar itmet
isk (lineær; 1,2,3,4,5). Enten' måtte befolkningen holdes i 
sjakk ved massenes egen selvkontroll på formeringens områ de, 
godt hjulpet av moraliseringen fra befolkningsteoretikerne, 
eller naturen selv vil begrense denne gjennom sult og død. 
Likheten med de moderne vekstmotstanderne, n:Ymalthusiansrne, 
trenger knapt påpekes. 

Mindre kjent enn befolkningsteorien er Malthus' politiske øko
nomi og sammenhengen mellom denne og befolkningsteorien. Malt
hus mente at kapitalistenes profitt stammet fra hans salg av 
varene til en pris over deres "egentlige" verdi. (Nå r en så 
bort fra verdien av de materielle innsatsfaktorene - konstant 
kapital - var dette den verdien som prismessig kom til uttrykk 
i arbeidernes lønn.) Men den største gruppe kjøpere kapital
istene sto overfor var arbeiderklassen selv. Denne var der
med "per definisjon" u t e av stand til å kjøpe tilbake alle de 
varene de hadde produsert, og som kapitalistene måtte selge 
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for å realisere sin profitt. Den del av produktene som ble 
utvekslet mellom kapitalistene selv kunne heller ikke gi 
disse en profitt, for her ble det snakk om et gjensidig på
slag på prisene, hver kapitalist selger til den andre over 
den egentlige verdi. Ut i fra denne konsepsjonen oppstår det 
med nødvendighet et behov for en klasse av kjøpere som ikke 
er selgere og som kan realisere profitten i systemet. Kapi
talismen har et realiserings- eller "konsumpsjonsproblem" som 
bare kan løses ved at det i tillegg til kapitalens egen kom
mer en ytre tilleggsetterspørsel som holder systemet i gang. 
På denne måten legger Malthus grunnlaget for sin forherlig
else av de "tærende" klasser, uproduktive av alle slag fra 
prester og andre kirkelige (som han selv) til soldater og 
leger, men først og fremst det føydale aristokratiet, jord
eierne og rentenistene. 

Malthus har riktignok'en "teori" for dette forsvaret for de 
uproduktive klassers eksistens, uten at dette skal forhindre 
oss i å se det på Marx' måte: 

"Malthus' konsekvenser· er .ganske riktig trukket av hans 
grunnteori om verdien; men denne teorien passer på sin 
side merkverdig godt til hans formål,en rettferdiggjøring av 
de bestående engelske tilstander, landlordismen, "stat 
og kirke", pensjonærer, skatteoppkrevere, folk som lever 
på tiende (tenths), nasjonalgjeld, aksjespekulanter, 
rettsbud, prester og hustjenere ("nasjonalutgifter") som 
av ricardianerne ble bekjempet som plagsomme levninger 
og uten nytte for den borgerlige produksjon, som skade
lige. " 37 

At han presenterer disse gruppene som den eneste løsningen på 
kapitalismens underkonsumpsjon (eller overproduksjon) sam
tidig med sitt bilde av den enorme overbefolkningen i forhold 
til matproduksjonen, arbeidernes underkonsumpsjon, burde 
overbevise selv den mest naive om at Malthus benytter sine 
teoretiseringer som instrumenter i en kamp for særinteresser. 
Han prøver så og si å mure det gamle samfunnet inn i det nye, 
å skaffe et utvidet grunnlag for eksistensen av landaristo
kratiet og den gamle middelklassen. I befolkningsteorien var 
arbeiderklassens konstante elendighet resultcttet av en natur
lov; enhver forbedring i levekår forårsaket øket reproduksjon 
i arbeiderklassen. Denne ville sørge for en øket masse av ar
beidere i markedet for arbeidskraft, noe som igjen trykket 
lønnen ned på eksistensminimum. Overfor slike krefter er hu
manitære aksjoner til å avhjelpe nøden til ingen nytte. Like
ledes er reformer som sikter mot å fjerne de utslagene av 
lave lønninger som skyldes samfunnsforholdene selv, markeds
bevegelsene eller urettferdig fordeling helt uten verdi, for, 
sier Malthus: 
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"Det bety,r liten forskjell ... om den tilstand av etter
spørsel og tilbud som gir anledning til utilstrekkelige 
lønninger for hele den arbeidende klasse blir skapt før 
tiden av en dårlig samfunnsstruktur og en uheldig for
deling av rikdommen, eller med nødvendighet gjennom en 
uttæring av jorda. Arbeideren føler vanskelighetene i 
samme grad, og det vil ha omtrent de samme resultater, 
uansett hvilken årsak det har ... 11 38 

Alle samfunnsmessig·e årsaker til elendighet blir altså under
ordnet naturkreftene som overskyggende årsak, men Malthus' 
egen klasse kommer ut som et nødvendig ledd i produksjonen, 
som nytelsesdyr, konsumenter, alt samtidig med at et null
vekstkrav for "befolkningen" skal hindre at arbeiderklassen 
ligger samfunnet til byrde gjennom voksende fattigkasser. 

For Malthus var katastrofen først og fremst de arbeidende 
klasser's katastrofe, nymalthusianernes katastrofe rammer 
derimot samfunnet i sin helhet og skyldes ikke bare befolk
ningens vekst, men primært veksten i industrien. Dette betyr 
allikevel ikke at den moderne malthusianismen uten videre er 
uttrykk for et standpunkt hevet over klassesammenhenger og 
uttrykk for interessene ti_l menneskeheten som sådan. 

Den gamle herskerklassens _ krav om arbeidernes nullvekst, av 
Malthus ikle~d en teoretisk drakt, har sin globale analogi i 
de kapitalistiske nasjoners krav om befolkningsstans i utvik
lingslanda, båret frem av nullvekstteoretikerne. Men dette er 
like mye en sekundær ·effekt av nullvekstteorien, siden denne 
ikke bare uttrykker nasjonale interesser, men interessen til 
den ·avanserte kapitalismens nye middelklasse, "mellomlagene". 
Disse uproduktive lagene er i hovedsak knyttet til statsappa
ratene som intelligens, de er lønnet ikke av kapital direkte, 
me'.n av reveny. Det fremgår kanskje klarest i USA at det er 
disse som er de aktive bærere av nullvekstkravet og analysene 
omkring dette. Malthus' teori for nullvekst var knyttet såm
men med en klar apologi for de uproduktive. På hans tid var 
dette en "nødvendig" rettferdiggjørelse av middelklassen og 
landaristokratiet siden disse hovedsakelig var rene snylte
elementer sett i fra den fremvoksende kapitalismens synspunkt. 
Et forsvar for de moderne mellomlagenes interesser må nød
vendigvis anta helt andre former. Disse trenger ikke rett
ferdiggjøre sin eksistens, denne er allerede garantert gjen
nom deres funksjonelle integrering i de moderne statsapparat
ene hvor de utfører nødvendige reproduksjonsoppgaver i det 
borgerlige samfunnet. 39 Likevel vil deres interesser gi seg 
utslag i en bestemt perspektivering av problemene i forbind
else med de Økologiske konsekvenser som kapitalekspansjonen 
har. 
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Det dreier seg her om grupper som ikke står i noen umiddelbar 
natursammenheng i' sin arbeidssituasjon, men deres forhold til 
forurensninger og befolkningstetthet er betinget av den 
måten de møter dette på i bymiljøene, i forskjellige rekrea
sjonssarnrnenhenger eller gjennom vitenskapene. Mellomlagenes 
livsstil og måten de reproduserer sin arbeidskraft på synes 
derfor å få spesiell betydning i forståelsen av hvilke utslag 
dette gir seg i kritikken av samfunnets utvikling. Når indiv
ider fra disse gruppene står overfor miljøproblemer, er disse 
gjerne allerede innen <len offentlige sfære, som i bymiljøene, 
eller det fremtrer som noe som umiddelbart angår oss alle ved 
at det f.eks. dreier seg om den "frie natur". Dette i motset
ning til arbeiderklassen, som må oppfatte de almene problem
ene med økologisk balanse osv. som relativt til miljøproblemet 
på arbeidsplassen, og derfor også som noe sekundært så lenge 
dette for den enkeltes, helse er en større trusel. 

Og med en økende grad av forurensning blir det stadig mer 
kostbart å skaffe seg adgang til virkelig "uberørte" miljøer, 
noe som gjør dc>n typiske middelklasselønn til mer og mer u
tilstrekkelig. Dessuten, { det minste for store deler av dis
se gruppene, er det snakk om en langsiktig reallønnsstagna
sjon, sarrnnenliknet med lønningene i industrien. Denne Lønns
bevegelse i mellomlagenes disfavør synes i tillegg nettopp å 
være et resultat av den kapitalistiske VeKsten, sammen med den 
faglige organisering til de produktive lønnsarbeidere. Veksten 
berører altså ikke mellomlagene bare gjennom ødeleggelse av 
"den frie natur", men direkte gjennom inntektsforskyvninger. 
På denne bakgrunn kan miljøkamp utenfor fabrikkene og null
vekstkrav bli en ytringsform for mo~setningen mellom arbeid
erklassen og disse gruppene av uproduktive. Dette blir heller 
ikke mindre aktuelt når arbeidernes lønnskamp av mellomlagene 
kan oppfattes som en viktig del av selve systemets "vekstmani". 
Vi aner dermed hvordan nullvekstkravet kan omdannes til et 
·krav om lønnsstopp, slik at lønnsforskjellene sementeres. Til 
dette trenger en bare supplere nullvekst-"teorien" med en ideo
logi om 'en sammenheng mellom (industri)-lønninger og pro
duksjonsvekst, en underkonsumpsjonsteori. 

Siden statens oppgave blir å fremskaffe almene produksjonsbe
tingelser, blir naturligvis de ansat~e knyttet til staten 
henvist til å overvåke utviklingen av disse betingelsene, in
kludert de naturlige. I disse posisjoner representerer mellom
lagene (det borgerlige) samfunnet, og opplever seg ikke som 
'representanter for særinteresser, siden statens klassesam-
menheng ikke fremtrer som sådan, aller minst for de som re-
presenterer denne. De er en ekspertise med en lojalitet over
for "almeninteressene" som er sikret gjennom en teknisk-in-

' strumentell bevissthet. Det eneste hinder for en statlig inn
gripen i offentlige anliggender vil, fra dette synspunkt, være 
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den aktuelle ress,urssituasjqn og det legale apparat - alt 
dette rannner som kan utvides om det finnes "politisk vilje". 

Det synes altså som selve det klassemessige utgangspunktet 
kan avle moralisme og voluntarisme som formen på en samfunns
kritikk hos de uproduktive i statssfæren, Dette utgangspunktet 
rimeliggjør også anti-vekstfolkenes "teknologioptimisme", som 
riktignok også må sees i sammenheng med synet på nullvekst
tilstanden som en moderne likevektsutopi . Når dette så omfat
ter en "kapitalkritikk" (anti-vekst) og de "klasseløse" appel
lene til almenheten er del klart at vi står overfor tradisjon
elt småborgerlig-ideologiske trekk. Klare nostalgiske trekk 
dukker også lett opp hos nullvekstideologene40og dette ligger 
i forlengelsen av selve nullveksttilstanden så snart det drei
er seg om konsekvent å tenke alternativer til ekspansjonen og 
alt som henger sammen med den. 

Historisk har da også småborgerlige bevegelser i sin radikale , 
form, f. eks. som småborgerlig sosialisme, oppvist ideologisk 
-politiske trekk som har en åpenbar likhet med det en finner 
hos nullvekstbevegelsen. Det dreier seg om konstruksjon av 
"mot-modeller" som ikke reflekterer de samfunnsmessige ramme
betingelser, manglende indre sammenheng i disse u,tkastene og 
en overveiende moral sk protest. Vil j en til en umiddelbar re
alisering trenger seg på og sperrer for det nødvendige spørs
mål om forutsetningene for denne. Man henvender seg ikke til 
spesifikke grupper eller klasser, ll)en vil frigjøre hele men
neskeheten "under ett" ved å spre en "riktig innsikt". 4oa 

Et eksempel på denne utopismen hos nullvekstteoretikerne har 
vi hos Lincoln H. Day, som i en artikkel prøver å "av-lede" de 
sosiale og Økonomiske konsekvensene av null-vekst. 40b Day 
er riktignok ikke noen stor optimist m.h.t. en hurtig reali
sering av nullvekstkravet, men desto mer håpefull når det 
gjelder konsekvensene av dette. Han har stor nok tro på "de
mokratiet" til å forvente at ulikheten i vekstsamfunnet vil 
slå om i en tendens til større l i khet når nullvekstens knapp
het setter inn (jmf. Daly ovenfor); de fattige kan ikke 
}enger avspises med en liten absolutt forbedring mens den re
,lative utarmingen øker. I tillegg til de før omtal te ønsker 
om service-vekst etc., regner Daly med mindre urbanisering 
og minket behov for store konsentrasj oner av arbeidere. Kar
rierejaget vil minske og holdningen til arbeidet vil utvikle 
seg i en mer positiv retning, det vil produseres mer nyttige 
ting og etterspørselen blir mer preget av ekte enn av kunstig 
skapte behov. Konkurransen arbeiderne i mellom vil minke, vi 
vil få en tendens mot en større fellesskapsfølelse, ettersom 
knappheten vil gjøre en hensynsfull deling av de eksisterende 
goder til en dyd . Vekten på reparasjon og vedlikehold og 
minket spesialisering vil skape mer nyttige mennesker også 
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utenfor arbeidstiden (reparasjon av møbler, klær og leker, 
osv.). "Klassefrykten" og motsetningene mellom aldersgrup
pene skal minskes ved en større uformell blanding av de for
skjellige grupper på offentlige kommunikasjonsmidler, osv. 
Og dette er kun noen smakebiter fra Day's visjoner om null
vekst. Jo mer konkret fantasiene utpensles, jo mer pinlig på
trengende blir deres utopiske karakter, når ellers eksistens
betingelsene for det borgerlige samfunnet ikke affiserer dis
se ideologene. Nullvekstteorien har således tydelige likheter 
med den utopiske sosialisme som Engels sarnrnenfatter innholdet 
i: 

"Det dreide seg om å finne frem til et mer fullkornrnent 
system for samfunnsordningen og å påtvinge samfunnet 
dette utenfra gjennom propaganda, såvidt mulig ved hjelp 
av eksempler fra mønstereksperimenter. Disse nye sosi
ale systemer var på forhånd dømt til å være utopier; jo 
mer de ble utarbeidet i enkeltheter, desto mer måtte de 
løpe ut i rene fantasterier." 40c 

Dette indikerer ikke bare at selve klassebesternrnelsen av mel
lomlagene også alment vil måtte inneholde elementer som vil 
gi de samme ideologiske effekter som den tradisjonelt små
borgerlige situasjonen (som småprodusent eller småeier), men 
også at antivekstbevegelsen vil anta form av allianser mellom 
det tradisjon~lle småborgerskap og mellomlagene, der beting
elsene for dette rent historisk foreligger, særlig der det 
finnes et tallmessig og politisk sterkt småborgerskap. I 
Norge er muligheten for en slik allianse til stede i rikt 
monn. 

Som spesifikt mellomlags-krav står i alle fall kravet om å 
erstatte den økonomiske veksten med "service-vekst". Dette er 
et entydig krav om vekst i statsutgifter og i statlig ansat
te, selv om nullvekstteoretikerne i sine forhåpninger om det
te miskjenner grunnlaget for service-vekst i et kapitalistisk 
samfunn. Staten står også sentralt i nullvekstdiskusjonen av 
andre grunner, selv om den gjør det på en fraværende måte: 
når ingen andre mekanismer er angitt, er kravet om nullvekst 
et krav om statlig intervensjon, da ingen andre instanser kan 
tenkes å sette det ut i livet. Det blir opp til sosialistene 
å finne 'ut med hvilke tenkelige politiske virkemidler og ideo
logiske begrunnelser dette kravet i en konkret "øko-krise" 
eventuelt vil bli forsøkt realisert. Her vil en ikke få mye 
hjelp av Øko-moralistene. 

VI. PRODUKTIVKREFTER OG DESTRUKTIVKREFTER 

Vi pek~ e ovenfor på at produksjonen var en enhet av produksjon 
og konsumpsjon. Dermed blir enhver materiell produksjonspro-
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sess en konsumpsjon eller nedbrytning av naturen som grunnlag. 
Dette er den ved at den arter seg som en bearbeidelse av na
turstoffet som råstoff og ved at r~sultatene av prosessen 
griper inn i økosystemene som avfallstoffer eller gjennom pro
duktet selv i dets konsumpsjon. Produksjonen er derfor avheng
ig av at naturen som almen produksjonsbetingelse reproduserer 
seg selv ved et nivå som tilsvarer produktivkreftenes konsump
sjonsnivå av denne. 

Dette almene samsvar mellom produksjonen og naturens repro
duksjonsnivå vil selvsagt over tid sette seg igjennom i kraft 
av naturlovene selv (Økokrise) dersom det ikke blir etablert 
samfunnsmessig. Dersom produktivkreftene Ødelegger livsgrunn
laget er de økologisk sett blitt til des.truktivkrefter. Men 
dette Økologiske synspunktet som et ideelt krav til samsvar 
mellom naturgrunnlag og produktivkraft, uttrykker en betrakt
ningsmåte som bare kan bli en reell kraft i et sosialistisk 
samfunn der produktivkreftenes kapitalistiske karakter ikke 
lenger er en drivkraft for utviklingen. 

At ,produktivkreftene er underlagt en kapitalistisk endrings
og utviklingsmåte betyr ikke bare at disse "som instrumenter" 
er underlagt en ondartet vilje utenfra, den profittjaktende 
kapitalists streben. Det betyr også .at produksjonsmiddeltek
nologien er underlagt et hovedkrav: produksjon av ekstrapro
fitt gjennom senkning av den nødvendige arbeidstiden, erstat
ning av levende arbeid ·med dødt arbeid, arbeidere med maskin
er.41 I denne forbindelse bemerker Balibar om Marx' ana
lyser: 

"Hva Marx har vist i Kapitalen ... er ikke at kapitalismen 
har frigjort produktivkreftene en gang for alle, men at 
kapitalismen har påtvunget produktivkreftene en bestemt 
type utvikling,med~en særegen rytme og gangart og som 
foreskrives av den kapitalistiske akkumulasjonsproses
sens form." 42 

Dette betyr for miljøproblematikken at alle Økologiske og 
menneskelige krav en kunne stille til produktivkraftutvik
lingen i kapitalismen vil komme .i annen rekke, underordnet 
kravet til produksjonen av profitt. Teknologien er altså 
preget av de kapitalistiske behov den skal tjene, og dette 
perspektiv må derfor inngå i en sosialistisk politikk for 
Økonomien i overgangssamfunnet, en politikk som bare kan bli 
en "økopolitikk" dersom den baserer seg på en analyse av 
produksjonsprosessens natursammenheng. Den egentlige frigjør
ingen av produktivkreftene må frigjøre dem også fra å slå om 
i destruktivkrefter, og dette er bare mulig dersom produk
sjonen skjer ikke under bytteverdiens herredømme, men med · 
utgangspunkt i produktenes stofflige side, i deres bruks
verdikarakter. Dersom kampen for en slik frigjøring skal skje 
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i nullvekstideologiens p~rspektiv på årsakene til miljøpro
blemet og være rettet mot den småborgerlige utopien om en 
likevektstilstand innenf or alle kapitalforhold og det borg
erlige samfunnets rammer, har vi en god garanti for at en 
slik frigjøring aldri vil bli aktuell, og for at den blir 
ledet av krefter som står utenfo'r den maktsfære som disse 
problemene oppstår i. Vi er i alle fall sikret at den skjer 
i former som ikke vil bety en frigjøring av arbeiderklassen. 

Forøvrig kan man lure på om disse grupperingene i det hele 
tatt vil ha evne til å omsette sine "innsikter" i praktisk 
handling, ettersom de stadig henfaller til drømmerier om 
likevektsharmonien som et resultat av en naturlig utvikling 
i 'Økonomien selv. Daly har lagt merke til et poeng hos E.P. 
Odum som for ham utgjør en , "interessant analogi": unge rpko
systemer (early stages, 9f succession) har høy produksjons
effektivitet, mens gamle ("modne", late stages of succes-, 
sion) har en høy effektivitet i bevaring. De unge maksimerer 
stoff, og energigjennomstrømning for å bygge seg opp, de 
gamle minimerer denne ved e~ gitt nivå av sin beholdning: 

'·'I følge Økologen Eugene P. Odum synes nye økosystemer 
å legge vekten på produksjon, vekst og kvantitet, mens 
modne Økosystemer legger vekten på beskyttelse, stabil
itet, kvalitet ... Hvis vi tenker oss den menneskelige 
økonomi som et økosystem som beveger seg fra et tid
ligere til et senere suksessjonstrinn ... så ville vi, 
per analogi, forvente at produksjon, vekst og kvantitet 
ville bli erstattet av, henholdsvis bevarende vedlikehold, 
stabilitet ' og kvalitet 'som de viktige sosiale målsetting:... 
er. Fortidens kardinaldyder blir nåtidens kardinal
synd,er. " 4 3 

Problemet er, nå som før, hvoidan denne dydige transformasjon
en av det borgerlige samfunnet skal foregå rent faktisk, "per 
analogi" (!).Men det er heldigvis sosialøkoio~enes problem. 
Kapitalismen, imidlertid, er lite interessert i å ta vare på 
sine beholdninger av produksjonsmidler. for den er disse bare 
midler som settes inn for å befordre veksten i verdi,de -er stoff 
som settes inn for å bære oppe strømmen av profitt. Og etter
som beholdningene av kapital som produksjonsmidler øker, øker 
kravet til en omvandlipg av disse for å produsere relativ mer
verdi, og til kapitalens omslagshastighet, alt s~mmen midler 

, som befordrer produksjonen av profitt. Den "modne" kapitalen 
kan riktignok bli bremset av veksten i sine "beholdninger", 
men da er det profittratefall, stagnasjon og krise. 
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NOTER 

1) Meadows, Meadows, Randers, Behrens Ill: The Limits to 
Growt h, Earth Island, London 1972. Norsk utg,: Hvor går 
grens e n? 

2) Meadows (et.al.) op.cit. s.23. 
3) Med en fast prosentandel, dvs. aksellererende. Også: geo

metrisk i motsetning til lineær, aritmetrisk vekst, med 
konstant vekthastighet. 

4) Et optimistisk anslag med utgangspunkt i tall fra 1970, 
se Meadows op. cit. s.126. 

5) Sa.mme s .12 7 f. 
6) Samme s.141. 
7) Samme s.142. 
8) Samme s. 51. 
9) Samme s .145. 
10) Samme s .143. 
11) Sarrrrne s.170-171. For å gi historisk legitimitet til 

denne tanken antydes det i Roma-klubbrapporten en linje 
av nullvekstteoretikere fra Platon og Aristoteles over 
Malthus og J.S.Mill til Mishan og Meadows, så og si 
fra Akademiet i Aten til MIT ... 

12) Meadows op. cit. (utheving utelatt , RS) 
13) Sarrrrne s.180ff. 
14) Samme s.183. 
15) Se f.eks. Herman ·E.Daly Toward a Stationary State Economy 

i John Harte og Robert H. Socolow: Patient Earth, N . Y. 1971 
16) Daly op.cit. s.235. s.226-244 
17) Samme s.236. 
17a Meadows, op.cit. s.175. 
18) Daly op.cit. s.237. 
19) Gjengi,tt i: Weintraub, Schwarz, Aronson: The Economic 

Growth Controversy , N.Y., White Plains 1973, s.204ff. 
20) Samme s.218. 
21) John Stuart Mill: Principles of Political economy , Long

mans Green, London 1891, Bok IV, kap. IV,V,VI (s.439-
455). F.eks.: "Når et land lenge har hatt en stor pro
duksjon, , og en stor nettoinntekt til å spare av, og når 
derfor midlene til å skape et stort årlig tilskudd til 
kapitalen lenge har eksistert; (og landet ikke, som 
Amerika, har en stor reserve av fruktbart land som frenr
deles er ubrukt) <da er det et karakteristisk trekk ved 
et slikt land at profittraten vanligvis er, så ~g si, en 
hårsbredd fra minimum, og landet derfor like på grensen 
til stasjonærtilstanden" (s.443). 

22) Dvs. at han behandler problemer som produktivt og upro
duktivt arbeid, klasser og fordeling , profittens tendens 
til å falle, etc. 
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22a) "En gjenstands bytteverdi kan, lite eller mye, ligge 
under dens bruksverdi; men at den noensinne kan ligge 
over bruksverdien er en motsigelse; for det betyr at 
en person, for å komme i besittelse av en gjenstand, 
vil gi mer enn den høyeste verdi som den har for ham 
selv ... "(s.265) 

22b) Som Marx beskriver det: "Økonomene, som i likhet med 
Ricardo anser den kapitalistiske produksjonsmåten for 
den absolutte, føler altså her at denne produksjonsmåten 
sel_v skaffer seg en skranke, og skyver denne over, ikke 
på produksjonen, men på naturen (i rentelæren). Imid
lertid er det viktige i deres skrekk for den fallende 
profittrate følelsen av at den kapitalistiske produk
sjonsmåten finner en skranke i utviklingen av produktiv
kreftene som ikke har noe med produksjonen av rikdom 
som sådan å gjør.e; og denne eiendommelige skranke vitner 
om den kapitalistiske produksjonsmåtens innskrenkethet 
og utelukkende historiske, forbigående karakter; den 
vitner om at den ikke er noen absolutt produksjonsmåte 
til produksjonen av .rikdom, langt mer kommer den på et 
visst trinn i sin videreutvikling i konflikt med denne". 
Das Kapital bd. Ill, Dietz Verlag Berlin 1971,s.252. 
Nullvekstteoretikerne har bare en tåket forestilling 
om en katastrofe, de har ingen renteteori. Hadde de hatt 
det, kunne de ha avventet stasjonærtilstandens komme 
med samme knusende ,ro som J.S.Mill. 

23) Sett fra verdiforøkingens side, hvor produksjonsmidlene 
er kapital, er det i produksjonsprosessen (omvendt) pro
duksjonsmidlene som benytter arbeiderne. 

24) Jmf. her Dieter Hassenpflug: Umweltzerstorung und Sozial
kosten. Verlag fur <las Studium der Arbeiterbewegung 
GmbH, WestbeFlin 1974, s.57-61. 

25) Dette er naturligvis også en "område"-utvidelse når vi 
ser på produksjonsmengden. 

26) Jmf. her f.eks. Altvater m.fl. i Probleme des Klassen
kampfs nr. 13 for en diskusjon om.sammenhengen mellom 
verdibevegelse og prisbevegelse med utgangspunkt i of
fentlig statistikk. 

27) P.A. Julien og Christopher Freeman, i Cole, Freeman 
Jahoda og Pavitt: Thinking about the Future. A Critique 
of 'The Likits to Growth"'" Sussex University Press 
1973. Forfatterne går igjennom den såkalte "tekniske 
rapporten" som er utgitt i forbindelse med MIT-studien, 
og det fremgår at det er benyttet et "industrial capita! 
-output ratio" konstant=3. 

28) Capital" b·d. Il, Lawrence & Wishart, London 1970,s.399. 
29) Ibid., s.415. 
30) Capital bd. I, Lawrence & Wishart, London 1970,s.578. 
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31) 

32) 

33) 
33a) 
34) 

35) 
36) 

37) 

38) 

Jmf. Daly i sitatet ovenfor (note 18)_, og Meadows op . 
cit. s .1 76 --178. 
Forøvrig går det for kapitalister ikke noe klart skille 
mellom "depresieringsinvesteringer" og direkte akkumu
lasjon. Dette gjelder desto mer etter hvert som i den 
kapitalistiske akkumulasjonsprosessen enhver fornyelse 
av produksjonsmidler representerer innføring av moderne 
utstyr . Det som her er sagt gjelder for frembringelse 
av produksjonsmidler i systemsammenheng . Med hensyn til 
anvendelsen av disse vil nok alltid mange kapitalister 
kunne fornye sitt utstyr og ekspandere bare på basis 
av sitt akkumulasjonsfond. Men dette forutsetter at 
disse allerede er produsert andre steder i systemet. 
Daly op. cit. s.237-38. 
Sarmne. 
En kunne forøvrig vente at Daly ville tenke seg nullvekst 
som et resultat av endret fordeling av døgnet på arbeid 
og fritid oppnådd gjennom mentalitetsendringer og be
visstgjøring fra nullvekstforkjempernes side. Dette ville 
være mer i tråd med den idealistiske tenkemåten. Istedet 
altså omvendt. Løsningen må da bli en statlig effektuert 
politikk. Se også nedenfor. 
Russel, sit. av Daly, op.cit. s.238-39 . 
Russel's forslag til løsning er forøvrig laugs- eller 
kartellpreget: Arbeiderne i nåleinduitrien holder pro
duksjonen tilbak~- og oppnår en "ekstraprofitt" i form av 
ekstra fritid, og unngår dermed en halve~ing av prisene. 
På nullvekstteoriens premisser ville en senkning av 
prisen være en kilde til ekstra fritid for nålekjøperne, 
siden disse kunne Øke sin fritid, hver av dem riktignok 
bare en liten del, men den samfunnsmessige fritid ville 
i alle ·fall bli Økt. "Velferden" er ikke bare bestemt av 
hvor mange nåler en kan konsumere, men også av hvor lang 
tid en må arbeide for å kunne dette. Kapitalistisk sett 
betyr i hvert fall Russel's forslag at nålearbeiderne 
rotter seg sammen og tilegner seg "privat" økningen i 
produktivkraften, en økning som i moderne kapitalisme 
like mye er samfunnsmessig skapt. Hans "fornuftige sam
funn" er bare en forvrengt kapitalisme, hvor bransjene 
konkurrerer om å ha størst fritid. 
Marx,Theor ien ifber den Mehrwert, MEW 26.3, Dietz Verlag 
Berlin 1972, s . 46. 
Malthus sit. av Pavitt: Malthus and other Economists , 
kap. 10 i Cole (et al.) op.cit . , s.139. Malthus var da 
også en iherdig motstander av understøttelse av de fat
tige, noe han ut fra sin teori kunne betrakte som til 
arbeidernes egen fordel. 
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39) I den grad det dreier seg om embedsmenn, tjenestemenn er 
deres eksistens også individuelt se tt sikret i en grad 
som skiller dem ut fra alminnelige lønnsarbeidere, selv 
om det også er slik at denne tradisjonelle tryggheten i 
dag tenderer mot å bli brutt ned. 

40) Se f.eks. Lincoln H.Day i: Weintraub (et al.) op.cit. 
s. 131 , som bl. a. går inn for mindre spesialisering og 
mer arbeidsintensive arbeidsprosesser. 

40a) Se Annette Leppert-Fogen: Den de klasserede klasse. _ Stud-7

- • 

ier i småborgerskabets hist01'ie og ideologi , Grenå, 
Kongerslev 1976, kap. I. 

40b) Lincoln H.Day: Social Consequences of ZeI'o Economic Growth , 
i Weintraub (et al.) op.cit. s .116 . 

40c) Engels, fra Sosialismens utvikling fra utopi til viten~ 
skap, sit. av Leppert-Fogen op.cit. s.68. 

41) I Marx' formulering: "For kapitalen gjelder altså ikke 
loven om arbeidets økte produktivkraft ubetinget. For 
kapitalen blir denne produktivkraft Økt, ikke om det 
spares levende arbeid overhodet, men bare når det spares 
mer i den betalte del av det levende arbeid enn i det som 
tilsettes av dødt (vergahgner) arbeid ... ", 
bd. III, s.272. 

42) Etienne Balibar i Althusser og Balibar: Att lesa kapitalet 
2, Bo Cavefors, Stockholm 1970, s.133 . 

43) Daly, op.cit., .s.237. 
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Arnulf Kolstad: · 

Om kapitalistisk produktivkraft
utvikling og økologisk krise 

1 . INNLEDNING 

L denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i noen vanlige fore
stillinger .om hva de såkalte Økologisk eller miljømessige pro
blemer skyldes. Dernest skal jeg vise hvordan visse former for 
økologisk krise må forstås som resultatet av produktivkraftut
viklinge_n under kap i tal ismen . 
I økologidebatten er 'det vanlig å høre folk si at "den tekniske 
utviklingen kommer til å ødelegge naturen", at "teknologien er 
naturens største fiende", osv. Et sitat fra representativ mil
jøvernlitteratur illustrerer dette standpunktet ytterligere: 
Miljøproblemene skyldes " ... at vi lever i et teknologisk sam
funn hvor altså et uhemmet teknologisk spill driver sivilisa
sjonen mot. avgrunnen." 1 

Disse utsagnene er representative for det synet som betrakter 
teknologien som en selvstendig ytre faktor, en "tredje faktor". 
Det snakkes om et "teknologisk samfunn" karakterisert ved at 
teknologien utvikler seg "uhemmet" og forårsaker miljø-ødeleg
gelsene. 

Denne betraktningsmåten er ikke nødvendigvis "gal", men den er 
ufullstendig og overfladisk. Det er riktignok bruken av men
neskenes tekniske ferdigheter og redskap i produksjonen som 
gjør Økoproblemene mulige, . men de representerer ikke årsakene, 
bare midlene. 

Men viktigere enn dette: Forståel'sen er uegnet som veiledning 
for revolusjonær politisk praksis. Sålenge den ikke griper 
problemenes egentlige årsak og sammenheng er den bare brukbar 
som tilsløring. "Teknologi-teorien" har derfor en åpenbar ide
ologisk funksjon. Den politiske praksis som følger av at tekno-
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logien selv gjøres til hovedfiende kan bare bli en ny utgave 
av den tidligere naskinstorming, der produksjonsmiddelet eller 
maskinene ble sett som ondskapens siste årsak. Det blir Ludit
terbevegelsen fra første del av det 19. århundre i ny forkled
ning, og de tidligere innvendingene mot denne aktiviteten kan 
gjentas: 

li årsaken er ikke å finne i maskineriet selv, men der
imot i den kapitalistiske utnyttelsen av maskineriet." 2 

Å fremstille samfunnet som "teknologisk", å se teknologien som 
"årsak til" miljø-ødeleggelsene, innebærer at en betrakter de 
materielle produksjonsmidlene som det karakteristiske ved sam
funnet og noe som i seg selv er skadelig og livstruende. Det 
røper en symptomati3k forveksling, at det er maskinene som er 
produktive, og ikke arbeiderne. Det betyr å isolere produktiv
kreftene fra pråduksjonsforholdene framfor å gjennomskue den 
indre sannnenhengen mellom produktivkreftene og den sosiale 
organiseringen av produksjonen. Teknologien eller produktiv
kreftene har ingen utviklingshistorie løsrevet fra de produk
sjonsforhold som samfunnsmessig er til stede. 

Avskaffelsen av kapitalis t iske produksjonsforhold medfører ik
ke automatisk et samfunn med større økologisk balanse. Men 
mulighetene for å oppnå et stabilt Økosystem er større såsnart 
profittproduksjonen er avskaffet. En nødv2ndig betingelse for 
at jorda ikke skal raseres og den Økologiske krisa inntreffe 
er at den kapitalistiske rovdriften på natur og mennesker opp
hører. 

Også under sosialismen vil det være økologiske problemer for
bundet med naturutnyttelsen, men til forskjell fra kapitalis
men finnes det ingen mekanisme som naturnødvendig utvikler 
disse problemene til kriser. 

Folk vet og ser daglig - både på og utenfor arbeidsplassen -
at det foregår en forsøpling og forurensing av vann og luft. 
Det ·er plagsomt å puste i byområdene på grunn av avgassene, 
drikkevann og grunnvann blir dårligere. Mange forurensninger 
kjenner vi ikke virkningen av. Fiske- og fuglearter dør ut. 
Store deler av jordas befolkning lider av matmangel. Dette vet 
folk. De er klar over at det er en ipmtålelig planet, .at den har 
begrenset volum, overflate og en bestemt mineralsammensetning, 
og at den må utnyttes med omhu og vitenskapelig innsikt. Like
vel fortsetter uttynirtgen av ressursene og forsøplingen av 
elementene voldsommere enn noensinne. Dette kan bare forklares 
som et resultat av egenskaper ved den kapitalistiske produk
sjonsmåte, ikke som tilfeldige bivirkninger, men som nødven
dige effekter. 
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2. PRODUKTIVKRAFTUTVIKLING OG REVOLUSJON 

Oppfatningen av teknologien som noe farlig og uønsket har 
særlig fått utbredelse i enkelte miljøer på venstre-sida. 
Folk flest ser nok fremdeles på maskineri og tekniske hjelpe
midler som en form for framskritt. De teknologiske nyskap
ningene skal oppheve alle fysiske begrensninger, dette har 
vært den vanlige rne,ning i dette århundre. Samfunnets vel
ferd er satt lik industrielt framskritt. 

Også blant marxistene har produktivkraftutviklingen pr. de
finisjon vært betraktet som nødvendig og ønskelig. En fe
tisj dyrking av ordet "industrialisering" har vært brukt for 
å unnskylde mange tvilsomme planer og programmer. 

Som Bookchin 3 skriver, så ble Stalins mest brutale metoder 
og hans verste forbrytelser rettferdiggjort av kommunistpart
iene rundt om i verden ved rett og slett å framstille ham som 
det moderne Sovjets "industribygger". Å få industriproduksjon
en igang - få utviklet produktivkreftene - ble oppfattet som 
et være eller ikke være for kommunismen i Sovjet, alt kunne 
ofres på dette alteret. Frihetens rike skulle nås i et in
dustrielt jafs. Den materielle mangel skulle vendes til mat
eriell overflod der kommunismens idealer ble realisert først 
og fremst med industriens og masseproduksjonens hjelp. 
Denne strategien er det ikke vanskelig å finne "dekning" for 
hos konnnunismens klassikere. Ved tekstlesingen kunne bl.a. 
følgende :Lsolerte sitat fra Marx og Engels, skrevet i 1846, 
trekkes fram: 

En utvikling av produktivkreftene er en "absolutt nød
vendig praktisk forutsetning (for kommunismen), for uten 
den ville bare mangelen bli gjort alminnelig og således 
med nødstilstanden hele striden om det nødvendige be
gynne på nytt, og man ville få hele den gamle driten opp 
igjen. " 4 

Også Lenins enkle formel om at sosialisme er "sovjetmakt pluss 
elektrifisering", lot seg bruke i , rettferdiggjøringen av tek
nologiutviklingen i overgangssamfunnet. Problemet med industri
aliseringen i Sovjet i Stalin-perioden frem til denne dag var 
"bare" at sovjet-makten (arbeiderrådene) falt sannnen som re
elle maktorganer, mens elektrifiseringen ble realisert. Dermed 
var innholdet i den Leninske_ parolen fullstendig snudd på 
hodet. 
Etterhvert som teknologien skred fram ville friheten automat
isk utvides og skjenke menneskene overflod og fritid, utopien 
om fisker om dagen og filosof om kvelden skulle virkeliggjøres 
ved hjelp av elektrisitet og tungindustri. 
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Det har vært en sterk tradisjon i enkelte kommunistiske beveg
elser eller retninger å se på produktivkraftutviklingen som en 
uavhengig faktor med en selvs t endig retning. Denne oppfatning
en ble bare forst~rket av den russiske revolusjonens skjebne, 
som endte med at arbeiderne mistet den politiske-økonomiske 
makten - og dermed makten over teknologiens utviklingsretning. 
Revolusjonen kunne komme og sosialismen praktiseres bare så
fremt utviklingen hadde nådd et visst nivå. Mange gikk og 
ventet tålmodig på at dette nivået skulle nås, og at motset
ningen mellom produktivkrefter og produksjonsforhold dermed 
ble så antagonistisk at produksjonsmåten ble sprengt i filler. 
Holdningen førte til at enhver utvikling av teknologi og pro
duktivkrefter_ nødvendigvis var et gode, og forkortet den før
revolusjonære ventetiden. 

Også denne foreteelsen kan muligens rettferdiggjøres ved hånd
plukkede sitater fra ~utorative kilder. Både hos Marx og Eng
els kan en finne avsnitt som - lest isolert - kan tolkes slik 
at veien til frihetens rike gikk over en maksimal utvikling -
via vitertskap2lige og teknologiske fremskritt - av det men
neskelige arbeids produktivitet. Men denne "maksimale" utvik
lingen er hos Marx i Kapitalen knyttet til en bestemt pro
duksjonsmåte, og som Balibar hevder viser Marx nettopp hvor
dan kapitalismen har påtvunget produktivkreftene en bestemt 
type utvikling som foreskrives av den kapitalistiske akkumu
lasjonsprosessens form. Teknologien er, som Rune Sakslind 
skriver i dette nr. av VARDØGER preget av de kapitalistiske 
behov den skal tjene. 

Både Sovjet og Kina er eksempler på sosialistiske revolusjon
er som ikke har fulgt kokebokoppskriftene til kommunismens 
sjefskokker, men tillatt seg å gjennomføre revolusjonære om
veltninger i produksjonsforholdene før prod~ktivkreftene had
de nådd et nivå som ifølge den mekaniske oppfatningen var til-
strekkelig. I 

3. TEKNOLOGIENS INNVIRKNING PÅ NATUREN - NOEN EKSEMPLER 
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Ved hjelp av avansert fiskeriteknologi er det drevet rov
drift på viktige matfiskressurser. Proteinrike fiskearter 
er utryddet. 

Atornkraf tteknologien er på grunn av lagringsproblemene 
for avfallet og usikkerhet ved driften en alvorlig trus
sel mot mennesker, dyr og planter, - kort sagt mot livet 
på jorda . 

Jordbruksteknologien, med bruk av bl.a. kunstgjødning, 
plantevernsmidler og pesticider, har forurenset drikke
vann og grunnvann i stor stil, samtidig som den økolog
iske balanse mange steder er forstyrret. 



Skogbruksteknologien, med flathogst, kjemisk sprøyting, en
sidige kulturer har muliggjort forgiftning av sko gen og 
forstyrret den naturlige balanse~ 

- Transporttekilologien, basert på forbrenningsmotoren, har 
medført blyforgiftning, CO-forgiftning og enorm sløsing med 
begrensede ressurser (fossilt brennstoff). Overlydsflyene 
Ødelegger ozonbeltet. Concorde har et støynivå på 120 deci
bel. I startøyeblikket forbruker Concorde opp mot ett tonn 
brensel i minuttet. 

- Teknologien i den kjemiske industrien har forurenset drikke
vann, grunnvann og vannet i havet, slik at den naturlige, 
økologiske balanse mange steder er alvorlig forstyrret. 

- Oljeteknologien har medført en fare for livet og fiskebe
standen i havet. En eneste utblåsing kan gi utslipp på 
200 000 til 1000 000 tonn råolje. Olje nedbrytes langsomt i 
arktiske farvann. Økosystemene er preget av lite mangfold 
og er derfor svært sårbare. Voksen fisk, yngel, sel og sjø
fugl vil være særlig utsatt. 

- I løpet av minst 400 mill. år er solenergi lagret i form av 
naturgass, olje og kull. På 200 år sløses hele lageret bort 
ved hjelp av avansert oljeboringsutstyr. 

Ser en på eksemplene ovenfor er det vanskelig å få øye på det 
som forener de ulike. teknologiske formene. Produksjonsutstyr
et varierer i hvert ·enkelt tilfelle, det er altså ikke en fel
les materiell form som samler de ulike mekaniske innretning
ene. Det er ikke teknologiens bruksverdiside som er den sam
me, men det er teknologiens abstrakte kjennetegn - det at tek
nologien er middel i verdiforøkningsprosessen~ dvs. i produk
sjonen av merverdi. Teknologien og virkningen av den under 
kapitalismen finner først sin forklaring og logikk når den 
plasseres inn i denne produksjonsmåten; som endel av det kon
kret samfunnsmessige. 

4. PRODUKTIVKREFTENES UTVIKLING - EN HISTORISK SKISSE 

Produktivkreftene er de krefter og den kunnskap det produseres 
med. Det er de levende menneskers arbeidskraft, og alt det som 
forhøyer den menneskeli ge arbeidskrafts nytteeffekt. Produkt
ivkreftenes utviklingsnivå angir menneskets evne - dvs. et be
stemt samfunns evne - til å overvinne og bruke naturen. "Den 
tekniske utvikling, som består i at redskaper og maskiner for
bedres, at man lærer å benytte andre energikilder enn mennesk
enes egne krefter samt i at arbeidsmetodene forbedres og den 
menneskelige arbeidskraft dyktiggjøres, betegnes under ett som 
produktivkreftenes utvikling. 11 5 
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For å kunne omforme og bearbeide det naturgitte, - eller det 
som kalles produksjonsbetingelsene - trengs kraft og kunn
skap. Den kraften som brukes på naturen, på jord, skog, malm
er osv., og den kraften som brukes på de bearbeidede materi
alene, anvendes i en bestemt hensikt, med en målsetting. Pro
duktivkr ftene har både en bevissthetsmessig side, en fysisk 
side, en organisatorisk side og en verdimessig side. Det er 
den bevisste utnyttelsen av kraften som er istand til målret
tet å omforme det naturgitte. 
Det er et viktig skille mellom de ulike maskinformer. De 
maskiner som leverer kraften til den produktive omforming 
(som omvandler energi til en nyttbar form, enten som bevegel
seskraft eller varme) - kalles kraftmaskiner. Maskiner som 
overfører denne kraften til egnet sted betegnes overførings
maskineri, og de maskiner som foretar den egentlige 'bearbeid
ing av råstoffer og mel.lomprodukter er verktøymask1~ner. 

Menneskenes muskelkraft var den kraftkilde som i forhistorisk 
tid forvandlet og sørget for utnyttelse av det naturgitte. 
Ingen andre krefter enn menneskenes egne ble i den tidligere 
historie anvendt på naturen. 

Det er åpenbart at naturen bare i svært begrenset omfang kun
ne omformes ved menneskets muskelkraft. Noen fare for den øko
logiske balanse eller for økosystemet fantes ikke. Inngrepene 
i naturen forsvant nesten sporløst. 

Etterhvert lærte menneskene seg å benytte redskap og verktøy. 
Dette endret imidlertid ikke på det grunnleggende forhold, at 
den fysiske kraftkilden var mennesket selv. 

Et omslag kom med oppdagelsen av kopper og jern, de naturgit
te metallene. Forutsetningen for utnyttelsen av malmene var 
ildproduksjon og vedlikeholdelse av varmen. Dermed oppsto red
skapsproduksjonen i egentlig forstand, og denne "metallurgiske 
revolusjon" fikk stor betydning for produktivkreftenes utvik
ling. Redskaps- og verktøymulighetene stilte nye krav til 
kraftkilden eller kraftmaskinene. Den menneskelige muskelkraft 
ble erstattet i første omgang med dyrenes kraft. I tusener av 
år var dyrene og menneskene og de enkle håndredskapene de 
viktigste produktivkreftene. 

Etterhvert kom også andre kraftkilder i bruk. Felles for dem 
alle var at de var tilstede som iøynefallende naturlige kraft
kilder, f.eks. vannet og vinden. De ble brukt for å lette det 
menneskelige muskelarbeid. 
Heller ikke disse påvirket i nevneverdig grad økobalansen. 

Det var først med oppfinnelsene av nye prinsipper for kraft
leveransen at mulighetene for drastiske inngrep i naturen fore
lå. Utover i det 16. og 17. århundre ble det stadig gjort 
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tekniske forbedringer som endret både kraftmaskinene, over
føringsmaskineriet og verktøymaskinene. De tekniske nyvin
ningene i kraftmaskineriet trengte først gjennom i gruvein
dustrien, og det er flere grunner t .il dette. 6 Dampmaskinen 
ble først tatt 'i bruk (1777) i gruveindustrien. 

Den kapitalistiske produksjonsmåte slo tidlig gjennom i denne 
næringen, bl.a. fordi det forelå et marked for gruveprodukt
ene. Edelmetallene var rikdommens målestokk og jernet var av 
betydning for krigføringen. Også i Norge ble bergverksdriften 
kapitalistisk allerede på 1600-tallet, med kronen og de dansk/ 
hollandske handelsmenn som kapitaleiere. Der produksjonen ik
ke prir.iært var bruksverdiorientert, men bytteverdiorientert , 
utviklet produktivkreftene seg raskest. Dette som vi foreløp
ig kan fastslå empirisk/historisk, er det ikke vanskelig å 
begrunne teoretisk. 

I Norge korn de økologiske virkningene av den intensiverte, 
kapitalistiske driften til uttrykk f.eks. på Røros. Der ble 
skogen omkring gruvene fullstendig rasert, og Rørosvidda opp
sto. I og med innføringen av kapitalistiske produksjonsfor
hold fikk de mekaniske produktivkreftene en særskilt form som 
medførte en karakteristisk forandring i produksjonens virk
ninger på mennesker og miljø. Den individuelle slitasje og 
ødeleggelse av enkelt-arbeidskraftenes kroppslige funksjoner 
økte, og den samfunnsmessige ødeleggelse - innvirkningen på 
det allmenne naturmiljøet - tiltok. Det merkes allerede fra 
begynnelsen mest i de_· næringer der produksjonen er .kapitalist
isk. 
Produksjon for profitt og nødvendigheten av kapitalakkumula
sjon var fra første stund av årsaken til enkeltkapitalenes 
miljørasering. 
Konkurransen mellom kapitalene var samtidig en viktig stimul
ator for utvikling av produktivkreftene. Formålet med å ut-
vikle produksjonsredskapene og øke produktiviteten var ikke å 
lette arbeidet, men tvertimot å øke utbyttingen av arbeids
kraften. Alle endringer av produktivkreftene hadde til hensikt 
å øke profitten. Også naturvitenskapene bidro til å øke kapi
talens organiske sammensetning, men mulighetene for ekstrapro
fitt var den avgjørende .drivkraft i denne endringsprosessen. 
Den industrielle produksjon, maskinproduksjonen, utkonkurrerte 
håndverks- og manuf ~kturproduksjonen ved at den nødvendige ar
beids tiden ble redusert og varenes verdi sank. 

Det er vanlig å tidfeste starten av den industrielle revolu
sjon til 1760. Men også før 1750 var det gjort viktige opp
finnelser med stor ' betydning for den industrielle produksjon. 
Men det va.r særlig etter 176 0 at forandringene i -;:>roduksjons
teknologien foregikk. 
De nye produksjonsteknikkene førte til reduksjon av produk
sjonstiden for den samme varemengden, flere varer kunne pro-
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duseres på den samme tid som tidligere. Som Marx sier i 
Kapitalen så er 

"det umiddelbare resultat av innførelsen av maskiner at 
merverdien og de produkter som svare~ til den forøkes -
mengden av materielle ting forøkes - en stadig voksende 
del av merproduktet fremstilles og fortæres som raffin
erte luksusartikler. Med andre ord, luksusproduksjonen 
vokser." 7 

Men den økende varemengden hadde nødvendigvis et tilsvarende 
forbruk av råvarer som forutsetning. 
Størst betydning av enkeltoppfinnelsene på denne tiden hadde 
Newcomen's dampmaskin. Den muliggjorde en voldsom Økning i 
den industrielle produktivitet. Det var en kraftmaskin basert 
på helt andre prinsipper enn tidligere. Produksjonen ble ikke 
så stedbunden som før, dvs. så avhengig av kraftkilden. 

Skal en lete etter årsakene til samfunnsendringene under den 
industrielle revolusjon, eller til denne plutselige utvikling
en av produktivkreftene og teknologien, er det flere momenter 
å ta hensyn til: . 

a) Økende kapitalakkumulasjon. 

b) Oppfinnelser - endringer i teknologi og organisering 
av jordbruk og industri. 

c) Gunstige naturressurser: kull, jern og andre mine
raler. 

d) Den kapitalistiske konkurranse. 

e) Markeds-utvidelse. 

f) Frigjøring av arbeidskraften fra de føydale og hånd-
verksmessige produksjonsbetingelsene. 

Empirisk er det svært vanskelig å skille mellom hva som er 
årsak og hva som er virkning. Økt kapitalakkumulasjon synes 
å forutsette teknologisk fremskritt - og omvendt. Det er to 
sider av samme sak, og henger sammen med kapitalens to sider 
(dobbeltkarakter) som tekniske produksjonsmidler, og som 
"selvforøkende" verdistørrelse. Ved nærmere undersøkelse vil 
en tydelig se hvordan den teknologiske utvikling ble drevet 
fram av et økonomisk system i startfasen. 

De materielle produktivkreftene - eller teknologien - mulig
gjorde etter hvert så omfattende inngrep ' i naturen at den 
økologiske balanse mange steder ble ødelagt eller står i fare 
for å bli ødelagt. 
Det skjedde i denne forbindelse et kvalitativt sprang i ut
viklingen av kraftmaskinene i og med konstruksjonen av ~amp
maskinen, der en ikke lenger benyttet seg av de umiddelbare 
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energiressursene, men gikk "bakenom" naturen slik den ytret 
seg, og utnyttet de skjulte krefter. Kraftmaskinutvikling
en og endringer i energiformene var av største betydning når 
det gjaldt å påvirke den økologiske balanse i naturen. En 
f orutsetning for å kunne ødelegge den Økologiske balanse er 
a.t en rår over tilstrekkelige energimengder og kraftmaskiner 
som kan utnytte energien. Først når produksjonen har nådd et 
visst omfang blir ødeleggelsene av naturen ikke lenger til
feldig, men systematisk. Den nødvendige utviklingen av pro
duktivkreftene (dvs. nødvendige for å kunne gripe forstyr
rende inn i den Økologiske balanse) skjedde i løpet av den 
industrielle revolusjon i Europa, altså i løpet av de siste 
200 år. I hele denne epoken har det foregått en revolusjon
erende utvikling av de produktivkreftene naturen møtes med 
og påvirkes av. 

Det blir en oppgave i det følgende å klarlegge hvilke lov
messigheter den kapitalistiske produktivkraftutviklingen er 
underlagt. Dermed kan en også avsløre hvilke drivkrefter som 
styrer naturødeleggelsen, dvs. hva som styrer og forårsaker 
de .nidlene den økologiske balansen forstyrres med. Det neste 
trinn består således i å plassere produktivkreftenes utvik
ling inn i den politiske økonomi, både teoretisk og histor
isk. 

5. PRODUKTIVKREFTER OG KAPITALISTISKE PRODUKSJONSFORHOLD 

Forholdet mellom den.politisk/økonomiske utvikling og de aktu
elle Økologiske forhold kan fremstilles i 6 punkter:8 

1) En gitt sammensetning av produksjonsforhold og pro
duktivkrefter bestemmer utnyttelsen av de naturgitte 
ressurser. 

2) Under denne produksjonsmåten utvikles ny teknologi 
som åpner for stadig nye sider av naturen. 

3) Denne nyutviklede teknologi medfører en mer eller 
mindre omfattende omvandling av naturen. 

4) Omvandlingen innvirker på den Økologiske balanse. 
Det kan være en liten, ubetydelig innvirkning, eller 
det kan være en stor og truende innvirkning. 

5) Den eventuelle økologiske krise utdyper den motsetning 
mellom produktivkret'tene og produksjonsforholdene som 
er oppstått ved fremkomsten av den nye teknologien. 

6) Transformasjonen kan løpe videre og resultere i en 
ekte miljøkrise. Denne kan løses ved utvikling av nye 
produktivkrefter eller ved en omforming av produksjons
forholdene. 
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Sammenlignet med tidligere produksjonsmåter medførte kapital
ismen en usarrnnenlignbar raskere tilvekst i produktivkreftene, 
og dermed også en raskere Økning i mulighetene for miljø-øde
leggelse og ressursplyndring. C·1uligheter som i stor grad er 
realisert.) 
Om de revolusjonerende endringene av produktivkreftene skriver 
Marx: 

"Den moderne industri betrakter og behandler aldri den form 
som produksjonsprosessen i øyeblikket har som om den var 
evigvarende. Dens tekniske grunnlag er derfor revolusjon
ært, mens alle tidligere produksjonsmåter i det vesentlige 
var konservativc."9 

Det samme går fram av Det kommunistiske manifest: 

"Bursjoasiet kan ikke eksistere uten stadig å revolusjon
ere arbeidsredskapene og dermed produksjonsforholdene og 
dermed alle samfunnsforhold. Den første eksistensberettig
else for all.e tidligere industrielle klasser var uforand
ret bevarels e av den gamle produksjonsmåte. Ustanselig om
dannelse av produksjonen, uavbrutt forandring av alle sam
funnsforhold, en evig usikkerhet og omskiftelighet, kjen
netegner bursjoasiets tidsalder sammenliknet med alle tid
ligere tider." 

Men som Hobsbawn understreker, har ikke en økonomi basert på 
privatdrift en automati sk tendens til fornyelse: "Den har 
tendens bare til profitt. Den vil revolusjonere produksjonen 
bare hvis den på den måten kan oppnå høyere profitt. 1110 

Maskinene og teknologien er midler til å Øke merverdiproduk
sjonen. Til å begynne med skjedde utvidelsen av merarbeidet 
ved forlengelse av arbeidsdagen. Men en slik utvidelse støtte 
på skranker: døgnet har kun 24 timer og arbeiderne må også 
sove og spise. "Dermed tvinges kapitalen til å revolusjonere 
selve arbeidsprosessen som helhet ved å forandre dens tekniske 
og sosiale aspekter for å forøke arbeidets produktivitet, dvs. 
produksjon av flere varer på samme tid:• 11 

Innføringen av normalarbeidsdagen hadde en dobbelt bakgrunn. 
Den var et resultat av arbeiderklassens kamp mot den rå, uhem
mete utbyttingen i den første fase av den industrielle revolu
sjon. For å øke merverdi-produksjonen ble arbeidsdagen forleng
et, barne-og kvinne-arbeid ble stadig mer utbredt. Dette førte 
til at arbeiderklassen rent fysisk holdt på å bukke under. 
Kapitalistene selv forstod at dersom arbeiderklassen ikke kunne 
reprodusere seg sosialt på et fysisk og kulturelt nivå som til
fredsstiltekapitalens behov for arbeidskraft, ville grunnlaget 
for kapitalistisk ekspansjon (akkumulasjon) selv opphøre. Nor~ 
malarbeidsdagen ble nødvendig for at den kapitalistiske pro
duksjonsmåten skulle reprodusere seg og fortsatt bestå. 
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Hvorledes skulle merverdi-produksjonen øke til tross for at ar
beidsdagen ble kortere? Dette kunne bare gjøres ved at lønns
andelen ble mindre i forhold til den totale verdimasse, - at 
den samfunnsmessig nødvendige arbeidstiden som gikk med til å 
skape en verdimasse som er tilstrekkelig til å reprodusere ar
beiderklassen ble mindre i f orhold t i l den totale verdimasse 
som skapes. Dermed ble en større del av verdimassen "frigjort" 
til merverdi og profitt. 

Skulle merverdiens andel øke innenfor denne ramme som en følge 
av at lønnsandelen ble tilsvarende mindre uten at de t gi kk ut 
over ar beider klassens f ysiske l evestandard, måtte de livsmid
lene arbeiderne kjøper for å reprodusere arbeidskraften, bli 
billigere. Og dette kunne bare skje ved å høyne arbeidspro
duktiviteten gjen~om ny teknologi, - særlig i de sektorer som 
produserer vanlige konsumvarer. 

Dermed kunne merverdi-utbyttingen Øke uten at arbeidsdagen ble 
gjort lenger og uten at den fysiske levestandard - målt i bruks
verdier - behøvde å senkes. Kapitalismen gjennomgikk en over
gang fra abso lutt t i l r elat iv merverdi-produksjon. 

Utvi k lingen og i nnføringen av maskineriet er a ltså kny t tet 
til den r>el.at1~ve me1•ve11dis kapningen, og s kyter f ar t et-
ter at mulighetene fo r f or lengelse av arbeidsdagen er be
grenset, ja f aktisk etter at arbeidsdagens lengde ble lovre
guler t (normalarbeidsdagen ). J.2 

For å forstå" hvilken enorm inspirasjon kapitalen ser til å 
fornye produksjonsteknologien, skal vi kort nevne den mekan
isme som frambringer ekstraprofitt for enkelte kapitaler. I 
tillegg til produksjonen av relativ merverdi - som er fram
stilt i Rune Sakslinds artikkel i dette nr. av VARDØGER -
må vi da trekke inn konkurransen mellom enkelt-kapitalene: 

En vare - f.eks . skrivemaskiner for bestemte behov - koster 
i markedet gjennomsnittlig kr. 1000.- Vi tenker oss at det 
fins 10 forskjellige og innbyrdes selvstendige skrivemaskin
produsenter som konkurrerer med .hverandre i dette marked~t. 
De som produserer maskiner til en verdi litt over gjennom
snittet (med flere arbeidstimer), står selvsagt svakere i 
den innbyrdes konkurranse enn de som produserer maskinene 
til en verdi litt under. På grunn av konkurransen må de 
presse prisene ned mot gjennomsnittet og får dermed ikke re
alisert skrivemaskinenes ... individuelle verdi". De derimot som 
kan produsere samme maskinen med en høyere arbeidsproduktiyi
tet - dvs. med f ærre arbeidstimer - enn gjennomsnittet på 
grunn av en bedre teknologi, kan samtidig selge produktene 
t i l en gjennomsnittspris som ligger over deres individuelle 
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verdi. Under. slike betingelser vil den ene kapitalist tjene 
eks t 1'a det den andre taper. Konkurransen og p-risdannelsen i 
markedet overfør er verdi fra de lav-produktive enhetene til 
de høy-produktive. Teknologiens betydning i denne prosessen 
er et forhold som den enkelte kapitalistrent intuitivt fatter 
- uten et øyeblikk å ha noe teoretisk begrep om denne . Kom
kurransen derimot er kapitalisten seg svært så bevisst, og 
det er tilstrekkelig for ham til å forstå nødvendigheten av 
stadig å fo r øke arbeidsproduktiviteten gjennom fornying av 
teknologien. 

"D~m første tid etter at maskiner innføres i en industri 
er av agjørende betydning på grunn av den store profitt 
som de bidrar til å frembringe. De særlige fordeler som 

. er forbundet med den første "Sturm- und Drang"-periode 
høstes stadig påny hver gang maskineri for første gang 
innføres i en industrigren. 
På den ene side medfører innføringen av maskineri direkte 
at tilgangen på råmat eria l er b lir rikeligere, som f.eks. 
bommullsproduksjonen øker ved innføringen av bomulls
ginen . På den annen side er maskinproduktets prisbillig
het og det moderne kommunikasj ons- og transportvesen 
våpen som kan anvendes til erobring av fremmede markeder. 
Ved å utkonkurrere disse lands håndverksmessige produkt
er, tvinger maski nene dem t i l is teden å produse re rå
materialer . Det opps tår en ny in t ernasjonal arbeidsde l
ing som svarer til de kr av som stilles av maskindriftens 
hovedland og som f ører t i l at en del av jordkloden 
vesentlig produserer l andbr uksvarer. De nne industrielle 
omveltning er knyttet til en ti lsvar ende omveltning i 
landbruket, som vi imidlertid ennå ikke vil behandle." 13 

Ekstraprofitten er altså særlig stor ved innføringen av maskin
eriet, ved sta rten av nye prosesser som konkurrerer med mindre 
produktive fremstillingsmåter. Etterhvert som den nye pro
duksjonsmetoden overføres til stadig færre kapitalister, jevn
er pro f itten seg ut, men kapitalismen stimulerer altså på den
ne må ten til stadig utvikling av produktivkrefter og ny tek
nologi i en bestemt retning og på nye områder. 

Det eksisterer en teknologisk betinget ekstraprofitt for den 
bedriften som får igang en ny, mer produktiv teknologisk pro
sess. Innebygd i systemet ligger således en sterk drivkraft 
til utforskning og iverksettelse av tekniske nyvinninger som 
avkaster "teknologisk rente", uansett om det raserer, foru
r enser ell e r tærer på naturen. 14 Disse spørsmål inngår over
hodet ikke i enkeltkapitalens kalkyler. De er oppslukt av 
tanken om å høste fordelene ved å komme først på markedet, for 
å hindre konkurrenten i å få det overtak det innebærer å kom
me med en billi gere teknikk. 
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Baran og Sweezy sier det på denne må ten: 

"Særlig når det gjelder nye produkter . .. kan det fore
komme stormløp om å komme førs.t ut på markedet for å 
dra nytte ,av en midlertidig monopolstilling. 'Et viktig 
trekk ved nye produkter', sier McGraw-Pills undersøk~ 
else, 'er at de vanligvis medfører meget høye fortjen
estemuligheter'." 15 

Både når det gjelder nye produksjonstekn i kker, råstoffanvend
elser, prosesser og produkter er kapitalismen anarkisk. 
Enkeltkapitalene har ikke anledning til å ta hensyn til virk
ningene på natur og miljø, dersom det ikke skjer ved påbud 
eller lovgivning som stiller alle enkeltkapitalene likt. Og 
statens oppgave blir nettopp å hindre kapitalismens lovmes
sige utvikling i retning av å Ødelegge naturgrunnlaget for 
hele produksjonsmåten. Statens rolle er å ivareta allmenn
kapitalens interesser ved å vedta lover mot at produksjons
betingelsene ruineres. 
Hele tiden er det slik at den tekniske utviklingen ligger for
an den vitenskap som sysler med å undersøke teknologiens og 
prosessenes helseskadelige og miljøskadelige effekter. Et for
søk på å innføre den "omvendte bevisbyrde" i en ny norsk lov 
om arbeids~iljøet måtte trekkes tilbake, det støttet mot nød
vendige vesenstrekk ved produksjonsmåten. 

Maskineriet kan for enkeltkapitalene Øke merverdiraten og 
frembringe den ettertraktede ekstraprofitten, men dette kan 
bare vedlikeholdes ved en kontinuer lig produktivitetsstig
ning ved hjelp av fortløpende teknologiske nyvinninger eller 
eventuelt annen arbeidsorganisering. Hva som produseres er 
av underordnet betydning, utgangspunktet er ikke hva samfun
net eller massene har bruk for. Denne immanente tendensen til 
en produktivkraftutvikling underlagt disse spesielle krav og 
·betingelser kan ikke oppheves uten at kapitalismen selv opp
hører som produksjonsforhold. 
Som Altvater påpeker så "følger den teknologiske utvikling 
kapitalens verdiøkningsbetingelser, og er altså ikke noen u
avhengig variabel, ingen "tredje faktor", som så å si faller 
ned fra himmelen." 1° 

Anvendelsen av maskineri for å frembringe merverdi innebærer 
i tillegg en indre motsetning. Maskineriet kan bare forøke den 
ene av de to faktorene som bestemmer merverdistørrelsen, nem
lig merverdiens rate, ved samtidig å forminske den andre fakt
_oren, arbeidernes nødvendige antall. Dette fører til a t enk
eltkapitalene febrilsk søker etter stadig mer effektivt 
maskineri, det vil som regel si mer energikrevende prosesser 
for å sikre seg en produktivitet over gjennomsnittet. 

Det er åpenbart at produktivkraftutviklingen har muliggj ort 
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tilgang til naturressurser, næringsstoffer, energi som ellers 
ville vært utilgjengelig, dvs. ikke vært ressurser, næring 
eller energi. Den progressive siden ved produktiykTaftutvik
lingen understreker igjen at det ikke er produktivkraften, 
teknologien, kunnskapen som sådan dom er en trussel mot na
turens Økologiske balanse, men at det er den spesielle kapi
talistiske utnyttelsen, ja nødvendige anarkistiske, dvs. 
planløse, kortsiktige bruken av teknologi·en ut fra en snever 
klasseinteresse: produksjon for profitt. 

Men avskaffelse av kapitalismen er bare en nødvendig forut
setning for en produksjon eller naturbearbeiding som ikke 
forårsaker økologiske kriser. Mulighetene for krisene finnes 
i og med produktivkreftenes nåværende utviklingsnivå. Men 
samtidig innebærer det høye kunnskapsnivået innenfor natur
vitenskapene viktige forutsetninger for å løse økologiske 
problemer. Spørsmålet'er altså hvordan innsikten i naturens 
lovmessigheter skal nyttiggjøres, eller sagt på en annen 
måte: hvilke muligheter som foreligger for å nyttiggjøre seg 
denne kunnskapen. 
Sosialisme, dvs. samfunns'messig kontroll over produksjon og 
produktivkraftutvikling er ikke lenger bare en mulighet, det 
er en nødvendighet. Kapitalismens barbari rammer ikke bare 
den utbyttede arbeider, men det er naturgrunnlaget, beting
elsene for produksjon overhodet, som systematisk fortæres og 
Ødelegges. Produksjonen er i egentligste forstand blitt sam
funnsmessig, derfor må den også underlegges samfunnsmessig 
kontroll og styring, basert på bl.a. den vitenskapelighet som 
økologien og naturvitenskapene representerer. 

Det dominerende produksjonsforholdet, jakten på maksimalpro
fitt setter seg igjennom i alle midlene: menneskene, teknik
ken, maskinene, produktivkreftene og naturgrunnlaget. Pro
duktivkreftene forvrenges like gjerne til destruksjonskrefter 
som Ødelegger livsgrunnlaget uten hensyn tik økosystemets 
lover og naturens kretsløp. 
Det nytter ikke å bøte på et system som er destruktivt i sitt 
vesen ved å utvikle ny industri for renseanlegg eller ·miljø
vennlighet. Kampen dreier seg om to produksjonsforhold - det 
ene basert på arbeiderkontroll og styring av produktivkreft
enes utviklingsretning og produksjon av bruksverdier, det 
andre med den anarkistiske jakten på maksimalprofitt som lede
stjerne og bytteverdi som formål. Sosialisme eller barbari. 

NOTER OG LITTERATUR: 

1) Fra Hans Lohman: Låt inta lura er!, Raben & Sjøgren, 
1974. 

2) Karl Marx i Kapitalen's l.bd. 13.kap. Her sitert fra K. , 
Marx: Maskine r i og storindustri. Vardøger nr. 3, 1970. 
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3) M. Bookchin: Økologi og revolusjon, Oslo, Pax, 1970. 
4) Sitert fra Karl Marx : Verker i .utvalg 2,0slo, Pax 1973. 
5) M. Buch-Ha~sen og andre: Om geografi , København, Hans 

Re it z e 1 , 19 7 5 . 
6), Se E.J. Hobsbawm: I ndusrty and Empire, Pelicc.n Books, 

1971. 
7) _ Karl Marx, Das Kapital, 1. bd. kap. 13, oversettelsen er 

av Erling Falk, og hentet fra utgaven på Fram Forlag, 
Oslo 1930. 

Det siktes til produksjon av luksus knyttet til kapitalist
enes eller borgerskapets individuelle konsum, noe som Veblen 
har beskrevet i "The Leisure class". Viktigere idag er den 
form for "luksusproduksjon" som er forbundet med det kapital
istiske systems overlevelsesevne. Det er produkter som ikke 
lenger konsumeres av den enkelte kapitalist, men ~om sikrer 
de utenomkapitalistiske betingelsene for systemets reproduk
sjon og utvidelse. Et av kravene til disse varene er at de 
samtidig kan brukes til å stabilisere den politiske stats
makt som verner om selve produksjonsmåten. Militærproduk
sjonen er det beste eksemplet, men også de varene som er 
knyttet til ideologi eller bevissthetsproduksjonen kan regn
es til denne kategorien. D~t er altså produksjon av varer 
som åpenbart ikke er bruksverdier for arbeiderklassen, men 
som tjener til en fortsatt undertrykkelse, eller som inngår 
i konsu~et utenf or de~ produktive kretsløpet. Denne vare
produksjonen, sprunge.t- ·ut av systemets eget behcy for utvid
else og ekspansjon, fortærer i stor utstrekning begrensede 
ressurser, råstoffer og energi, og medfører forsøpling av 
vann, jord og luft . . 
8) Fra J. Brandt og R.O.Rasmussen:Den politiske økologi.Bi

drag til NSU's vintersesjon 1974. 
9) 
10) 
11) 
12) 

13) 
14) 

15) 

Se note 2. 
Se note 6. 
Se note 2. 
For en nærmere framstilling av den relative merverdi
produksjon se Rune Sakslinds artikkel i dette nr. 
Se note 2. 

Etter Helge Christie: "Økonomiske lovmessigheter bak 
miljø-ødeleggelsene". NSU's vintersesjon, 1975. Jeg har 
også et par andre steder nyttiggjort meg Christie's 
stensil. 
P.B.Baran og P.M.Sweezy: Monopoly Capital . Pelican Book, 
1966. 

16} E .Altvater: Kvali fi kation og erhvervsutdannelse , NSU, 
stensilserie, hefte 2, 1974. 
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Rune Skarstein: 

Om de kapitalistiske industri
landenes avhengighet av råvarer 
fra u-landene 

Ord som "ressursknapphet", "svinnende lagerressurser" osv. er 
etter hvert blitt fast inventar i den Økologiske debatten. 
Enten diskusjonspartneren tilhører venstre- eller høyrefløy, 
er den gjengse konklusjonen at "vi" må begynne å spare på 
"våre" ressurser om ikke "verden" skal gå under i en "ressurs
krise". Med dette globalperspektivet - "vi", "våre", "verden" 
("vi er alle i sannne båt'') - forsvinner enhver henvisning til 
de samfunnsmessige forholdene, til produksjonsforholdene som -
ressursforbruket og ressursødeleggelsene skjer under: Økolof
ene henvender seg ikke til noen samfunnsklasser og mot andre. 
De henvender seg til "oss alle", til menneskeheten (i den 
"rike verden"): Hver enkelt bærer sin proporsjonale andel av 
ansvaret for overforbruket av ressurser; og så sant hvert iso
lert individ i "den rike verden" spenner inn livrennnen og re
duserer forbruket litegrann, vil ikke bare "verden" unngå en 
ressurskrise, men "verdens" ressurser vil i tillegg bli mer 
likelig f ordelt . 

Ved å gjøre argumentene "allmennmenneskelige" på denne måten, 
utviskes de særegne klasseinteressene som måtte ligge bak. 
Dette at bestemte, klassemessige særinteresser framstiller 
seg som "alle menneskers ansvar" og interesser, skjer ikke 
bevisst kalkulerende men spontant og ubevisst. Og nettopp 
økologiproblemene innbyr til slike "allmennmenneskelige", 
"klasseløse" tanker , fordi de får sitt utgangspunkt i det 
som synes være felles for alle mennesker: naturlo.vene og na
turens gitte ressurser. Men i politiske sammenhenger er dette 
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helt utilstrekkelig og ikke så uskyldig som det umiddelbart 
kan synes .• 

Tenne tenkemåten er ikke bare politisk tannløs. I bestemte 
situasjoner kan den også spille en direkte reaksjonær rolle, 

-selv om det slett ikke var Økologens subjektive hensikt. Res-
sursforbruket og -ødeleggelsene kan ikke betraktes som et 
.enkelt forho.ld mellom mennesker og natur, løsrevet fra ut
viklingen av det kapitalistiske produksjonssystemet: Det 
dreie.r seg slett ikke om "våre" ressurser, men om kapitalens 
(som er et produksjonsforhold} beslagleggelse og forbruk av 
naturressursene. "Ressurskrisa" henger uløselig sammen med 
utviklingstendenser i det kapitalistiske produksjonssystemet 
i verdensmålestokk. Skal den økologiske bevegelsen spille en 
progressiv rolle, må den derfor i det minste være anti-imper
ialistisk. I det følgende vil jeg søke å begrunne dette gjen
nom en analyse av de kapitalistiske metropolenes avhengighet 
av mineralske råstoffer fra u-landene, og noen konsekvenser 
av denne avfiengigheten. · 

HISTORISK BAKGRUNN. 

Allerede under den europeiske merkantilismens fremvekst, fra 
slutten av 1400-tallet til slutten av 1700-tallet, spilte 
kolonialområdene en viktig rolle for Europa. Handelskapitalen 
(som under merkantil.ismen var en "selvstendig" kapitalform) 
var basert på et · "ulikt bytte": kjøpe billig og selge dyrt. 
For hele den nasjonale handelskapitalen kom dette ulike byt
tet til syne gjennom overskuddet på handelsbalansen med ut
landet. Merkantilismens selvstendige utvikling (historisk) i 
Europa var derfor grunnet i prisforskjeller mellom atskilte 
markeder og produksjonsorganismer. Merkantilismen vokste fram 
gjennom fjernhandelen mellom slike isolerte enheter. Følge
lig var det heller ikke noen klar grense mellom handel og · 
direkte plyndring eller piratvirksomhet: Plyndring i koloni
ene viste seg i mange tilfeller rett og slett å være den bil
ligste formen for innkjøp, idet den bare forutsatte en del 
utgifter til våpen og ammunisjon. Det er ikke tvil om at de 
store handelsselskapene·s kapitalakkumulasjon gjennom handel, 
slavehandel og plyndringstokter i koloniene utgjorde en vikt
ig del av den såkalte opprinnelige kapitalakkumulasjonen i 
Europa og bidro til å legge grunnlaget for den senere in
dustrielle kapitalakkumul~sjonen. Det er blitt beregnet at 
det i tidsrommet fra år 1500 til 1800 var en netto kapital
strøm på mer enn en milliard gullpund fra de oversjøiske om
rådene til Europa. Dette beløpet antas å være større enn an
leggskapitalen i samtlige europeiske industriforetak rundt 
år 1800. 1 Paul Baran fastslår derfor med rette at: "intensi
teten og fremskyndelsen av Vest-Europas utvikling som resultat 
av dette 'ytre' bidraget til dets kapitalakkumulasjon, kan 
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neppe overdrives." 2 Likedan var den økende eksporten av J;er
digvarer fra England til markeder i Afrika, An:)erika~ India 
og Det fjerne Østen, og den samtidige ødeleggelsen av tradi
sjonell handverksproduksjon i disse områdene, i alle fall en 
viktig stimulans for den industrielle revolusjon. 3 Og ende
lig var Englands sterkt økende import av bomull, særlig fra 
slaveplantasjene på De vestindiske øyene, en helt avgjørende 
betingelse for denne både sosiale og teknologiske omveltning
en. 4 Den såkalte "trekanthandelen" som kulminerte rundt år 
1800, besto i at engelske forretningsfolk sendte skip med 
fabrikkvarer, særlig tekstiler og brennevin, til Afrika, der 
disse varene ble byttet mot slaver. Så gikk skipene videre 
med slavelasten til ile vestindiske øyene (etterhvert også 
Nord-Amerika), der den ble byttet mot slaveplantasjenes pro
dukter som tobakk, sukker og bomull for befraktning tilbake 
til England. Slik representerte denne "trekanthandelen" både 
et høydepunkt i merkantilismen (akkumulasjon av handelskapi
tal) og - særlig gjennom den økende bom;illsimporten til Eng
land - en betingelse for d~n industrielle revolusjon. 

Men selv om koloniene og handelen med koloniene spilte en 
viktig rolle for metropolkapitalens framvekst, var de øko
nomiske forbindelsene mellom "moderland" og koloni relativt 
begrenset fram til slutten av 1800-tallet. Gjennom største
delen av det 19. hundreåret besto disse forbindelsene hoved
sakelig i at europeiske industrivarer, først og fremst tekst
iler, ble byttet mot tradisjonelle orientalske og tropiske 
produkter. Men forøvrig var kapitalakkumulasjonen stort sett 
basert på råvarer produsert i metropolene. Fra slutten av 
1800-tallet kom det et skifte i dette forholdet. Kapitalene 
i metropolene begynte å bryte ut av de indre, nasjonale krets
løpene, og det do:nnet seg internasjonale rep~oduksjonssammen
henger både mellom industrilandene innbyrdes og mellom metro
polene og koloniområdene. Dette skiftet hadde sammenheng 
med den såkalte "andre industrielle revolusjon." 

Drivkraften bak denne "industrielle revolusjonen" var utvil
somt først og fremst den kapitalistiske akkumulasjonskrisen 
eller "Den store depresjonen" fra ca. 1873 til 1896. Result
atet av denne langvarige stagnasjonen var en enorm økning av 
p'roduksjonen av relativ merverdi, både gjennom omstrukturer
ing av gamle bransjer og fremveksten av helt nye industrier. 
Det var i de siste 30 årene av 1800-tallet at: 
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" ... et helt århundre med langsomt framskritt og nytenk
ning i de rene vitenskaper - særlig i termodynamikk, e
lektromagnetisme, kjemi og geologi - begynte å gripe 
over i (meet up with) en rask utvikling i praktisk me
kanikk. Dette gjorde seg gjeldende særlig i produksjonen 
av verktøymaskiner og utviklingen av industrielle produk-



sjonsmeto~er. Det ble ikke bare utviklet nye industrier 
og skaffet nye kraftkilder - forb.renningsmotoren, som 
skrev seg fra fre.mskritt i termodynamisk teori, var 
nesten like viktig som elektrisiteten. Utallige eksi-

. sterende næringsgrener - bergverk, veibygging, stålindu
stri, jordbruk, oljeutvinning og bygging i betong er bare 

. noen få eksempler - ble omformet og utvidet. Utallige nye 
produkter - den moderne tråsykkelen , telefonen , skrive
maskinen, linoleum, luftringen, billig papir, kunstig 
sikle, aluminium, ferdigsydde klær og sko ·- ble fabrikert 
og markedsført for første gang. Det var først i denne 
perioden at mekaniseringen ble karakteristisk for indust-
rien som helhet .'"5 · 

Mellom 1870 og 1874 var verdensproduksjonen av stål gjennom
snittlig en million tonn pr. år. Mellom 1900 og 1904 var den 
konnnet opp i gjennomsnittlig 27 millioner - tonn pr. år.6 De 
første generatorstasjonene for kommersiell produksj on av el
ektrisk kraft ble startet i London, Milano og New York i 1880-
årene. (Her må vi huske at produksjon av elektrisitet er en 
nødvendig forutsetning for en rekke industrielle prosesser, 
f.eks. raffinering av koppet 'og aluminium og masseproduksjon 
av kaustisk soda. Oppfinnelsen av prosessen for kommersiell 
produksjon av aluminium stammer forøvrig også fra denne peri
oden, . fra 1886). Den moderne kjemiske industrien har likedan 
sin opprinnelse fra de.· siste 30 årene av det 19.hundreåret, 
og de første store oljeforekomstene ble oppdaget i Pennsylvan
ia i 1859. I 1870 ble Standard Oil Company grunnlagt. Diamant
boringen som gjorde det mulig for oljeleterne å trenge gjen
nom harde fjellformasjoner, ble tatt i bruk i USA i 1870-år
ene. 7 Kort sagt: Den moderne tungindustrien stanirrier fra slut
ten av forrige århundre. 

Mot slutten av det 19. hundreåret skjedde det også en tekno
logisk omveltning innen skipsfarten. De propelldrevne stål
skipene overtok transporten på havene .' Utbyggingen av telefon 
og telegraf muliggjorde dessuten rask informasjonsformidling 
over store avstander.8 Som følge av depresjonen ble samtidig 
bygging og drift av jernbaner i stor utstrekning overtatt av 
staten. 9 I det hele tatt ble transportkostnadene drastisk re
dusert i denne perioden. Noen eksempler på det ser vi i ta
bell 1. (se neste side) 

I takt med disse teknologiske omveltningene skjedde det en 
enorm konsentrasjon og sentralisering av kapital, bl.a. gjen
nom dannelsen av karteller, syndikater, sammenslåinger av be
drifter osv.:11 "De viktigste industriene ble dominert av noen 
få firmaer som hadde blitt store, vertikalt integrerte, sent
raliserte foretak." 12 Begrepet om stdrforetak - the giant cor
poration - stammer fra denne perioden. 
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Tabe U 1: Transportkostnadene som 'lo-andel ap prodyks.,-, 
prisen i opprinnelseslandet.J.O 

Gj .sn. Gj .sn. 
1876-80 1926-29 

Hvete fra USA til Storbritannia 22.2% 5.1% 
Bomull fra USA til li 7.5 3.2 
Kull fra Storbritannia til 
Konstantinopel 156.7 73.7 
Ris fra Burma til Storbritannia 84.3 11.8 
Sukker fra Java til li 22.6 6.9 
Bomull fra Alexandria til 
Storbritannia 19.4 14.2 

(Når vi leser denne tabellen, må vi huske at råvareprisene 
nådde et lavpunkt i 1926-'29.) 

Forandringene av teknologien og ekspansjonen av produksjonen 
både når det gjaldt antailetog mengden av produkter, stilte 
nye krav til råvaretilførslene. Dette sammen med de synkende 
transportkostnadene gjorde at metropolkapitalene begynte å 
orientere seg mer utover de nasjonalstatlige grensene i jakt
en på råstoffer. Som eksempel kan nevnes at Englands bomulls
import fkte fra 1.339 mill. pund i 1870 til 2.170 mill pund 
i 1913. 3 Og importandelen av Englands totale råullforbruk 
"økte fra 50% i 1870 til 80% i 1913. ( ) ••• den innenlandske 
produksjonen- av kopper, tinn, bly og sink falt med mellom 50 
og 85% over perioden. For alle metaller, innbefattet råjern, 
Økte importandelen av det innenlandske forbruket betraktelig 
over perioden."14 Englands importavhengighet av hvete Økte og
så kraftig på slutten av 1800-tallet. I 1831-60 utgjorde im
portandelen gjennomsnittlig 30% av det innenlandske hvetefor
bruket; i perioden 1891-95 hadde den Økt til 70%. 15 At det må 
ha vært en sammenheng mellom den Økte importavhengigheten og 
Englands imperiebygging, skulle fremgå av at: "Imperieandelen 
av hveteimporten økte drastisk fra 9.8% i 1870 til 48.5% i 
1913. 11 16 Imperieandelen av importen for noen få viktige indu
strielle råvarer sank riktignok i dette tidsrommet, men den 
økte for de aller fleste.17 

På grunn av sin størrelse og styrke (innbefattet statmaktens 
styrke) la den engelske kapitalen under seg de største kolo
niområdene. Men erobringen av nye koloniområder var et felles 
trekk ved metropolkapitalene på slutten av 1800-tallet. Gene
relt gjelder det derfor at: 
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"Det var i de samme tredve årene (1870-1900. R.S.) de 
fleste av de uutviklede jordbruksområdene ble gjort til
gjengelige, og at de fleste av verdens store mineral-



bærende områder ble oppda$et ved hjelp av den Økte geo
logis.ke kunnskap, selv om ikke' alle dis.se område.ne ennå 
ble utnyttet. ( .•• ) Ringen av fjerne råvareprodusenter 
ble utvidet fra Nord-Amerika, Romania og Russland til 
tropis·ke og sub-tropiske områder ... Områder og handels
linjer som tidligere hadde vært innesluttet, løste seg 
opp i en -eneste · økonomi i verdensmålestokk. "18 

I 1860 utgjorde de britiske kolonibesettelsene c~. 6.5 mill. 
kvadratkilometer (befolkning: 145 mill.); i 1914 ca. 33.9 
mill. kvadratkilometer (befolkning: 393 mill.). De franske 
kolonibesittelsene var i 1860 på ca. 0.5 mill. kvadratkilo
meter (befolkning: 3.4 mill.); i 1914 hadde de økt til 10.6 
mill. kvadratkilometer (befolkning: 55.5 mill.). I 1860 var 
Tyskland uten kolonibesittelser; i 1914 utgjorde de ca. 2.8 
mill. kvadratkilometer (befolkning: 12.3 mill.).19 

Koloniområdene ble lagt inn under "moderlandenes" politiske 
og militære overhøyhet, og de fikk felles tollgrenser med 
moderlandene mot omverdenen. Ved å skaffe seg monapol på rå
varekildene i koloniene, søkte metropolkapitalene å oppnå re
lative verdisenkninger av sine konstante og variahle kompo
nenter, og dermed å oppnå ekstraprofitter i forhold til kon
kurrerende nasjonale kapitaleP, dvs. i forhold til kapitaler 
som konkurrerer mot hverandre på det internasjonale markedet 
i metropolområdene. {Europa, USA). Kampen om monopol på ko
loniale råstoffer va·r med andre ord et ledd i konkurransen 
mellom de forskjellige nasjonale kapitalene på ferdigvare
markedene i metropolene. 20 Når forbindelsene mellom metropoler 
og kolonier utgjorde en del av verdensmarkedet, var det der
for ikke et resultat av komparative kostnadsfordeler mellom 
"moderlanq" og koloniland. Det var tvert i mot et resultat av 
metropolkapitalenes innbyrdes kamp om komparative kostnads
fordeler i konkurransekampen dem imellom; 21 Arbeidsdelingen i 
det kapitalistiske verdensmarkedet har slett ikke oppstått på 
grunn av "nasjonale" komparative kostnadsfordeler mellom 
"land". Den er tvert imot blitt .fremdrevet av den kapitalist
iske produksjonsmåtens .indre lovmessighet, slik denne pro
duksjonsmåten utviklet seg i Europa. Metropolkapitalens inn
trengning i koloniene innebar derfor ikke at den kapitalist
iske produksjonsmåten etablerte seg i disse områdene i form 
av en "intern", nasjonal industrialisering med fremvekst av 
en "moderne" arbeiderklas-se på den ene side og en kapitalist
klasse - et nasjonalt borgerskap - på den andre: Gruvene og 
plantasjene i koloniene inngikk utelukkende i metropo~kapital
enes reproduksjonssammenheng; de fungerte som metropolkapital
enes forlengede armer, og deY'l'Tled som økonomiske "enklaver" i 
koloniområ.dene. Disse samfunnsformasjonene ble altså ikke ut
viklet på basis av en reproduksjon og utvidelse av den kapi-
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talistiske produksjonsJJ!,åte "innenfra" - slik so)ll i metropol
ene , den industrielle kapitalismens opphavsland. Men.selv o~ 
kapitalen ikke erobret den samfunnsmessige produksjonen (og 
reproduksjonen) i koloniene, innebar den kapitalistiske inn
trengningen at de tradisjonelle produksjonsmåtene og produk
sjonssammenhengene i disse områdene i stor grad ble oppløst 
eller ødelagt. Slik innebar den kapitalistiske utviklingen i 
metropolene en .vedvarende underutvikling og stagnasjon i ko
loniområdene, både sosialt og industrielt. 

OLJEN 

Borgerlige imperialismetolkere innrønnner at det økende behovet 
for råvarer og en tiltakende råvareavhengighet var den viktig
ste drivkraften bak jakten på kolonier i årene mellom 1870 og 
1914 . 22 Men samtidig hevdes det som regel fra borgerlig hold 
at i dag er ikke lenger de kapitalistiske industrilandene sær
lig avhengige av råvaretilførsler fra u-landene. Denne på
standen er stikK i strid med de faktiske forhold. Selv om de 
politiske strukturene som kjennetegnet imperialismen rundt 
1900-tallet, er gått i oppløsning gjennom to verdenskriger og 
den etterfølgende "avkoloniseringen", så er metropolkapitalen
es - råvareavhengighet og det tilsvarende reproduksjonsmønster
et 1 verdensmål estokk tvert imot blitt forsterket. I det følg
ende vil jeg vise dette gjennom en analyse både av de største 
kapitalistiske industrilandenes råvareavhengighet og av rå
vareavhengigheten til metropolene som helhet. Siden "olje
krisa" i 1973/74 utløste den omfattende diskusjonen om "res
sursknapphet" og "ressurskrise", kan det være verdt å se litt 
på denne spesielle råvaren først. 

Tabell 2. Produksjon av .olje og flytende gass i den kapital
istiske verden l950- l9?l . Fordelingen mellom de vikt igste 
områdene . 23 

1950 1966 1971 
Mill.tonn % Mill.tonn % Mill.tonn % 

Nord - Amerika 289 64 506 40 610 33 
- USA (285) (63) (458) (36) (533) (29) 

-----=-~~~~~~--------S.~L ___ S.!2. _____ S.~~2. _____ S.~L __ S.nL ___ s_~) 
Y§Il~~YdiL ___________ Z§ _____ ll_ _____ lZQ. ______ li ____ l§i _____ lQ 

Midt-Østen 85 19 437 34 747 41 
- Iran (32) (105) (8) (227) (12) 
- Saudi-Arabia (27) (119) (9) (224) (12) 
=-KY~Qit ____________ {lZl ___________ f llil _____ f 2l __ fliZl ____ f §l_ 

Afrika 127 10 243 13 
- Libya (72) (6) (133) (7) 
- Nigeria (21) (1) (75) (4) 

=-Alg~~i~---------------------------ilil _____ fll ___ fl2l ____ fZl 
Indonesia 23 2 45 3 
Sum: 452 100 1269 100 1829 100 
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Etter den ·sis.te verdenskrigen er olj_en .,... dels på grunn av 
sine bruksverdiegens.kaper og dels på grunn av prisen - blitt 
den suve.rent viktigste energibæreren·i de kapitalistiske in
dustrilandene. Samtidig har -metropolenes - og det vil hoved
sakelig si: USA's - andel av produksj onen i den kapitalistiske 
verden sunket drastisk; I 1950 Eto USA for mer enn 60% av 
produksjonen av olje og flytende gass i den kapitalistiske 
verden; i 1971 .hadde USA's andel av denne produksjonenskrum
pet inn til ca. 30%. Derimot sto Midt-Østen og Afrika for 
bare 19% av produksjonen i den kapitalistiske verden i 1950, 
mens disse områdenes produksjonsandel hadde Økt til hele 54% 
i 1971. (jfr. tabell 2.). Vi kan altså fastslå at de kapital
istiske metropolenes avhengighet av oljetilførsler fra u-land
ene har økt voldsomt de siste 30 årene . Samtidig er det verdt 
å merke seg at produksjonen i u-landene er relativt sterkt 
konsentrert på noen få land: I 1973 sto ti u-land for 66% av 
den totale oljeproduksjonen i den kapitalistiske verden (jfr. 
tabell· 2a.) Dette er utvilsomt en viktig grunn til OPEC's 
suksess i 1973/74. 

Både fra liberalt og sosialistisk hold2 4 er det blitt hevdet 
at "oljekrisa" i 1973/74 egentlig ble satt i scene av de store 
amerikanske oljeselskapene: Den amerikanske kapitalen har i 
alle år hentet størstedelen av oljeforsyningene sine fra de 
kostnadsmessig stadig mer marginale kildene i Nord-Amerika. 
Oljetilførslene til Vest-Europa og Japan har derimot hele 
iden kommet fra de langt billigere kildene i Midt-Østen, Af
rika og Indonesia. Dette forholdet har forårsaket en stadig 
svekkelse av den amerikanske kapitalens internasjonale konkur
ranseposisjon. Gjennom den voldsomme prisøkningen bedret der
med oljekonsortiet den amerikanske kapitalens k_o_nkurranseposi
sjon overfor den vest-europeiske og japanske. Samtidig satte 
konsortiet 'seg i stand til å finansiere Økt leting innen met
ropolene, særlig i Canada og Alaska, med sikte på å gjøre seg 
mindre avhengig av kildene i det pol i tisk turbulente Midt
Østen. Ved gjennomføringn av denne profittøkningen måtte så 
konsortiet finne seg i at også OPEC-statene Økte inntektene 
sine. Hendelsesforløpet ser imidlertid ut til å ha vært hel
ler det motsatte: Først · sørget OPEC-statene for en kraftig 
reduksjon av oljeproduksjonen og Økte produksjonsavgiftene. 
Forvirringen på det internasjonale oljemarkedet som ful gte 
disse tiltakene, utnyttet så det amerikanske oljekonsortiet 
til å sikre seg en solid piofittØkning, som blant annet mulig
gjorde finansieringer av økt oljeleting og -utvinning , særlig 
i Nord-Amerika. Men uansett hva som hendte under "oljekrisa" 
og pansett hvordan den startet, så gjenstår det faktum at 61% 
av de kjente oljereservene i den kapitalistiske verden ligger 
i Midt-Østen og 87% ligger i u-land. 25 I 1973 sto de ti 
største oljeprodusentene blant u-landene for 66% av olje-
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produksjonen og 77% ~v de kjente re~eryene i den kapitalist-
iske verden (jfr. tab el 1 2a). · 

Tab •. 2a. De ti største 9ljeprodus.entene plant u~landene 
i den kapitalistiske verden i l973. 25;=1, 

Land: Produksjon: Reserver; 
1000 tonn . mill. tonn. 

Saudi-Arabia 364.341 13.159 
Iran 292.843 9.308 
Venezuela 176.097 1.978 
Kuwait 138.661 10.070 
Libya 104.882 3.066 
Nigeria 101. 765 2.495 
Irak 99.372 4.865 
De forenede arab .emirater 74.085 2. 739 
Indonesia 66.097 1.558 
Algerie 49 .632 1.272 

Samlet 1.467. 775 50 .510 
Som %-andelen av totalen· 
i den kapitalistiske verden 66% 77% 

Et like viktig faktum er at utvinningskostnadene for olje i 
Nord-Amerika og Vest-Europa er og forblir langt høyere enn 
gjennomgående i u-landene og mangfoldigere ganger høyere enn 
i Midt-Østen. Det er fullstendig urealistisk å anta at tyng
den av de kapitalistiske landenes oljeutvinning vil kunne 
flyttes til de kostnadsmessig ytterst · marginale kildene innen · 
metropolene. For det første har bare Nord-Amerika tilstrekke
lige reserver for noen nevneverdig forskyvning overhodet. For 
det andre ville tennnelig små slike forskyvninger medføre 
drastiske og ujevne verdiøkninger av metropolkapitalenes kon
stante komponenter. Dette ville på sin side innebære en senk
ning av den allmenne profittraten og en kraftforskyvning og 
voldsom skjerping av konkurransekampen mellom de forskjellige 
nasjonale kapitalene i industrilandene. Det .er ingen grunn 
til å tro at metropolkapitalene vil forenes i et slikt "kol
lektivt" forsøk på selvutslettelse. Vi må tvert imot regne 
med at konkurransen mellom de nasjonale kapitalene i metro
polene vil medføre en stadig mer innbitt kamp· om fordelingen 
av de rike og billige oljekildene i u-landene. Som ledd i 
denne kampen vil regjeringene i metropolene søke å binde til 
seg reaksjonære regimer i Midt-Østen, Afrika osv., og ruste 
opp disse regimene for å dennne opp mot sosiale omveltninger. 26 

Oljen skiller seg fra andre viktige råvarer først og fremst 
ved det kvantitative behovet i metropolene, 26 a og ved at det 
har vært mulig for produsentlandene å danne et effektivt kar
tell. "Oljekrisa" i 1973/74 er nærmest utenkelig uten dette 
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kartellet. For en rekke andre yiktige r~varer fra u-landene 
vil det neppe konnne i stand tils.varende karteller.2 7 Men like 
fullt blir de kapitalistiske industrilandene stadf:g mer av
hengige av jevne og økende tilførsler av disse råv~rene 

USA 'S RA'VAREA VHENGIGHET 

USA var den kapitalistiske industrimakten som i det lengste 
var noenlunde selvforsynt både med olje og metaller. Men 
USA's råvareposisjon er blitt forvandlet fra nettoeksportør 
rundt århundreskiftet til verdens største importør i dag . 

. Jfr. tabell 3, 4 og 5. 

Tahell 3. USA's rzettoimport av mineraler, innbefattet olje, 
som prosentandel av innenlandsk forbruk. 28 

Tidsrom 

1900-1909 
1910-1919 
1920-1929 
1930-1939 
1940-1944 
1945-1949 
1950-1959 . 

1961 
1971 

Prosent 

1.5% 
3.1 
0.7 
0.6 
~.3 
5.5 

12.8 
14.0 

ca.19.5 

Tabell 4. Utvalgte råvarer: USA's nettoimport som %-andel 
av innenlandsk produksjon. 2 9 

. 1937-39 1966 

Jernmalm 3 43 
Kopper - 13 18 
Bly · o 131 
Sink 7 140 
Bauxitt ll3 638 
Olje 4 31 

Tahell 5. USA's importavhengighet av en del mineralske rå
varer i l975. Nettoimport som %-andel av innen
landsk forbruk_. 3 0 

Kolumbicum 
Kråkesølv 
Strontium 
Mangan 
Kobolt 
Tantalum 
Krom 

100% 
100 
100 

99 
98 
96 
91 

Platina 
Tinn 
Kvikksølv 
Nikkel 
Sink 
Tellurium 
Selenium 

80% 
75 
73 
71 
64 
59 
58 
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Asbest 
Bauxitt/Aluminium 
Fluor 
Bismut 

86 
85 
82 
80 

Antimonium (Sb) 
Tungsten 
Kadmium 

56 
54 
50 

Av tabell 5 ser vi at USA's egenproduksjon av et så viktig 
metall som mangan er helt ubetydelig i forhold til forbruket. 
I 1970 importerte USA ca. 589.000 tonn mangan, og 523.000 
tonn eller ca. 89 % av denne importen kom fra u-landene India 
(6.2%), Mexico (3.0%), Brasil (34.0%), Gabon (36.1%), Kongo • 
(6.8%) og Marokko (2.6%) . 31 

Nå kan det innvendes at importen både av olje og metaller trass 
i alt utgjør en forsvinnende andel av USA's bruttonasjonalpro
dukt og derfor ikke kan være så viktig. Men denne innvending
en holder ikke. For eksempel for byggingen av en jetmotor 
trengs det 80-100 pund tungsten (netto-importandel av USA's 
forbruk i 1975: 54%), 10-12 pund kolumbicum (importandel: 100%), 
1300-1600 pund nikkel (importandel: 71%), 2500-2800 pund krom 
(importandel: 91%) og 30-40 pund kobolt (importandel: 98%).32 
Her er det virkelig tal e om faste tekniske koeffisienter, og alt 
snakk om "substitus jon" blir bare abstrakte fraser. 

Etter den andre verdenskrigen utarbeidet USA's forsvarsdeparte
ment en liste over 62 "strategiske industrielle materialer". 
Listen tjente som rettledning ved oppbyggingen av lagre av 
disse materialene, som eventuelt skulle brukes i krigstilfel
ler. Av de 62 materialene hadde 52 en importandel av den sam
lede tilførselen på 40% og mer, og 88 hadde en importandel på 
mellom 80 og 100%33 Det er nå vei kjent at både Johnson- og 
Nixon- administrasjonen brukte disse "strategiske lagrene",ik
ke for krigstilfeller, men "for å stabilisere prisene , 11 34 dvs. 
holde råvareprisene nede i boomperioder. 

I 1972 la USA's National Connnission on Materials Policy fram 
en rapport som fastslår at USA "er nesten fullstendig avheng
ig av utenlandske kilder for 22 av de 74 ikke-energi mineral
varene som betraktes som essensielle for et moderne industri
samfunn." Rapporten foreslår at teknologien i USA "må til
passes på en planlagt og kontrollert måte" (~) til de til
gjengelige innenlandske ressursene: 

."Alternativet er en tiltakende forverring av USA's mine
ralposisjon .•. Hvis en slik tilpasning uteblir, kan en 
innen noen få tiår forutse en erosjon av USA's bergverks-, 
smelte- og raffineringsindustri og av ferdigvareindustri
en basert på mineraler; dessuten kan en forutse økende 
økonomisk kolonialisme, internasjonale friksjoner og en 
stadig forverring av handelsbalansen. 11 35 
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I begynnel~en av juli 1976 - no.en få uker etter UNCTAD-kon
feransen i N11irobi - pres.enterte USA' s National Conµnission 
on Supply and Shortages (nedsatt av Kongressen) en studie der 
det foreslås· oppbygging av "økonomiske lagre" (economic 
s tockpiles). Rapporten drøfter alternative former for "øko
nomisk lagring" som skal '\1tligne skarpe prisøkninger, mot
virke ernbargos og stabilisere de innenlandske og internasjon
ale prisene på nøkkelvarer under normale konjunkturer." Den 
inneholder også forslag om "hvordan lagrene skal administrer
es og finansieres, ..• og hvordan USA kan forene innenlandske 
Økonomiske lagre med sin internasjonale handelspolitikk og 
med vareavtaler med underutviklede land." 36 . Mineralene jeg 
har listet opp i tabell 5, er ifølge Business Week "kandi
dater for økonomisk lagring." 37 Vi kan være tennnelig sikre 
på at USA's "økonomiske lagre" vil være et faktum innen få 
år, mens det ikke blir noe av de internasjonale råvarelag
rene som u-landene foreslo på UNCTAD-konferansen i Nairobi, 
et forslag som ble avvist av alle de store kapitalistiske in-
dustrilandene. · 

VEST- EUROPA OG JAPAN 

La oss nå se på de andre store kapitalistiske industrimaktene, 
England, Vest-Tyskland, Frankrike, Italia og Japan. Det viser 
seg at disse landene er enda mer avhengige av importerte rå
stoffer enn USA, jfr.·. tabell 6, 7 og 8. 

Tahel l 6. Ve st-Tyskland.s i mportavhengighet av en del råvarer 
i l 972.38 

Råvare Måleenhet Innenlandsk Totalt .Innenlandsk pro-
produksjon forbruk du~sjon som %-

andel av totalt 
forbruk 

Olje mi"ll.tonn 7.1 134.0 5% 
Kopper 1000 li 1.3 524.0 0 
Bly " 33.5 . 326.0 12 
Sink " 122.0 435.0 . 28 
Tinn " 16.0 0 
Nikkel " 43.0 0 
Jernmalm mill. tonn 1. 7 25.0 7 
Manganmalm 1000 tonn 572.0 0 
Krom-malm 100 " 372 :.o ~ 0 
Tungs ten-malm 1000 li 6.0 0 
Molybden-malm " 14.0 0 
Titan-malm " 457 .0 0 
Bauxitt " 944.0 0 
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Særlig når det gjelder energiforsyningen, har Vest-Tysklands 
importavhengighet Økt voldsomt de siste 15-20 åren~ . Mens 
oljen "ikke utgjorde mer enn 21% av det vest-tyske primær~ 
energiforbruket i 1960, så utgjorde den ca. 55% bare 12 år 
senere. Denne utviklingen må forårsake bekymring, siden For
bundsrepublikken allerede nå baserer seg på import av så mye 
som 95% av sitt oljebehov." 39 Franz-J.Jagler, som jeg nå har 
sitert, konkluderer derfor med at: · 

"I krisetider ... kan Forbundsrepublikkens store avhengig
het av import av nesten alle viktige råvarer, særlig olje 
og ikke-jernmetaller, gi grunn til bekymring. I lys av 
denne situasjonen kan det ikke benektes at det er en viss 
rettferdiggjøring for - de i det siste økende - kravene 
om at Forbundsrepublikken må intensivere forsøkene på å 
sikre sine råvare~orsyninger på lengre sikt." 

Japans råvareposisjon er utvilsomt ikke mindre kritisk enn 
Vest-Tysklands. Allerede tidlig i 60-årene "måtte Japan im
portere all bomull, ull, naturgummi, bauxitt, fosfat-stein og 
nikkel; mer enn 90% av sin råolje, tinn-malm, sukker og jern
malm; mer enn halvparten av forbruket sitt av soyabønner, 
hvete og salt." 41 

Tabell ?. Japans importavhengi ghe t av en del råvarer 
i l 968 . 4 2 

Råvare Måleenhet 
Innenlandsk Totalt Innenl .produk-
produksjon forbr. sjon som %-an-

del av totalt 
forbruk 

Kopper 1000 tonn 197 740 26.6% 
Bly li 81 186 43.5 
Sink " 290 628 46.1 
Aluminium/Bauxitt " 0 657 0 
Nikkel " 0 60 0 
Jern-malm li ll .856 77 •. 437 15.3 
Kull li 12.260 43.650 28.1 
Olje miil. l§r • 799 148.299 0.54 
Tømmer 1000 m 48. 963 91.806 53.3 
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Tabell 8. De viktigste kapitalistiske industrilandenes råyare
avhengighet i l97l . Beregningene er i rrrilliarder $, 
l97l-priser og omfatter: olje, kull , jern og stål , 
bau;T;itt, kopper. 43 · 

Land Samlet forbruk 
mia $ . 

Japan 
England 
USA 
Forbundsrepubl. 
Italia 
Frankrike 

6.2 
5.1 

17.4 
4.3 
1.9 
2.7 

DEN GLOBALE "ARBEIDSDELI NGEN" 

Nettoimport 
mia $ 

6.0 
3.9 
3.4 
3.0 
1:8 
1.6 

Nettoimport som %· 
-andel av samlet
forbruk 

96 .8% 
76.5 
19.5 
69.8 
94.7 
59.3 

Som følge av metropolkapitalenes økende avhengighet av import
erte råvarer, har u-landenes andel av totalproduksjonen i den 
kapitalistiske verden Økt betraktelig siden århundreskiftet, 
jfr. tabell 9, 10, 11 og 12. 

Tabell 9. De underutviklede landenes andel av verdensproduk
sjonen av noen råvarer (i 1000 tonn ). (Folkerepub- . 
likken Kina og Sovjetunionen er ikke innbefattet) 44 

1913 1948 1970 

Jernmalm 
(Fe-.innhold) 
Verdensproduksjonen 158.000X 87 .300 285 .000 
U-landenes produksjon 4.000X 7 .300 112 .000 
- som % av· totalen 3% 8% 39 % 

Bauxitt 
Verdensproduksjonen 550 8.400 53.500 
U-landenes produksjon 2 5.100 31.800 
- som % av totalen 0.4% 61 % 59 % 

R.åolj e 
i/erdensproduksjonen . 44.800 438.000 1. 964 .000 
J-landenes produksjon 6 . 900 156.000 1.314.000 
- som % av totalen 15% 36 % 67% 

( Malmvekt og ikke fe-innhold . 

iærlig når det gjelder jernmal m, har Økningen av samtlige kap
~ talistiske industrilands import fra u-landene vært enorm et
:er 1945 . Dette gjelder ogs å et lans som Frankrike som var så 
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godt som selvforsynt ~ed jernmalm i 1950. Paul Bairoch skriv
er : " . . . mellom 1952 og 1970 Økte den franske jern-, og stålin
dustriens forbruk av importert jernmalm med omtrent 2.700%. 
I 1952 utgjorde importen 359.000 tonn (dvs. 1.3% av Frank~ 
rikes totale forbruk); i 1970 hadde den Økt til 9.800.000 tonn 
(21 % av det totale forbruk) . Det året kom 2.240.000 tonn jern
malm helt fra Brasil. . . "4 5 Bairoch skriver videre: 

"Samtlige EF-lands import av jernmalm fra underutviklede 
land Økte fra 15 mill. tonn i 1960 til 46 mill . tonn i 
1970. De fleste av de andre produktene fra bergverk og 
ekstraktive bransjer gjennomgikk en lignende utvikling, 
med det resultat at de underutviklede landenes andel av 
verdensproduksjonen har økt gradvis." 4 6 

Tabell lO . De ti største produsentene av jernmalm blant u-
landene i l972 . (Fe -innhold i 1000 tonn). 47 

Brasil 31.600 · Peru 5.931 
Liberia 22 . 543 Chile 5 .302 
India 22.221 Mexico 3.053 
Venezuela ll .089 Angola 2.995 
Mauretani a 6.017 Sierra Leone 1.531 

Tabell 11. De størs te pr odusentene av noen viktige mineralske 
råsto f fe r i den kapi talistiske verden i l972 
(lOOO tonn) . 4 8 

Mangan (Mn-innhold) 

Sør-Afrika 1362.1 
Brasil 1057.1 
Gabon 988 . 2 
India 614.3 

Bauxitt 

Australia 13.697 
Jamaika 12.989 
Surinam 6. 777 
Guyana 3.707 
Frankrike 3 . 281 
Hellas 2.435 
USA 2.235 
Guinea 2.050 
India 1.684 
Indonesia 1.277 
Domingorep . 1.087 
Malaysia 1.076 
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Kopper (Co-innhold) Tinn (Su-innhold) 

USA 1510.3 Malaysia 76.8 
Chile 725. 7 Bolivia 32.4 
Canada 719 . 7 Thailand 22.1 
Zambia 717. 7 Indonesia 21.8 
Zaire 413.2 Australia 12.0 
Peru 217.0 Nigeria 6.7 
Filippinene 213.7 Zaire 5.9 

.S.ink (Zn-innhold) Bly (Pb-innhold) 

Canada 1128. 7 USA 561.5 
Australia 497 .5 Australia 420 .8 
USA 433.9 Canada 335.1 
Peru 357 .6 Peru 189.0 
Japan 281. l Mexico 161.4 
Mexico 271.8 Marokko 94.9 
Italia ll5.4 
Zaire 99.5 

Tabellen fortsetter 
neste side: 



Tabell 11 fortsatt: 

Tungsten (wo3-innhold) Krom (Cr0 3-i~nhold) Magnesitt(MgC0 3) 

USA 4.03 ' Sør-A:t;rika 661.7 Østerrike 1429.4 
Thailand 3.33 Sør-Rhodesia 272.0 Hellas 917.0 
Bolivia 2.75 Tyrkia 268.3 Tyrkia 334.6 
Sør-Korea 2.50 Brasil 146.1 Brasil 276.7 
Canada 2.02 India 139. 7 Spania 272.9 

Filippinene 124.0 India 250.9 

Tahel l l2 . Impor t fra underutviklede land som %- andel av 
den totale ver densi'!IPorten f or noen mineralske 
.:rå.stoffer i l962 . 4 8a 

Olje 93. % Fosfater 65% 
Bauxitt 87 Kopper 53 
Tinn 75 Jernmalm 49 
Mangan 74 Sink 30 + 

I tidsrormnet fra 1900 til 1948 Økte produksjonen i de eks
traktive bransjene i u-landene med gjennomsnittlig 6% pr. år. 
Dette er en ·ganske høy vekstrate når vi tar i betraktning at 
perioden omfatter depresjonen i 30-årene, da vekstraten var 
i underkand av 3% pr. år. 49 Mellom 1948 og 1970 var den år
lige vekstraten gjennomsnittlig 9%. Paul Bairoch kommenterer: 
"Det er unødvendig å påpeke at slike vekstrater er ekstremt 
høye. 11 50 En viktig komponent i denne produksjonen var og er 
oljen, som i 1963 utgjorde 67% av totalen.Sl Men produksjon
en av mineralske råstoffer har de siste 20 årene hatt en 
vekstrate· ·som er bare ubetydelig lavere enn for olje. Dess
uten er d:t .viktig å mer~e seg hvorda~ produksjon~~ av mi_n
er alske rastoffer har sv~nge t med kap~ talakkumulasJonen ~ 
metropolene . Dette er igjen et uttrykk for at denne produk
sjonen utelukkende er et moment i metropolkapitalens repro
duksjonsprosess. Paul Bairoch skriver: 

"Når det gj.elder mineraler, har det vært en irregulær 
forandring av vekstraten fra omtrent 4.6% pr. år for 
perioden 1900-1927, til 2.1% i perioden 1927-1937, til 
stagnasjon i perioden 1937-1948, til 7.0% i perioden 
1948-1953, og til 8.0% i perioden 1953-1957. Også mellom 
1957 og 1970 var forandringene irregulære, med svingning
er mellom år med regresjon (1958), relativ stagnasjon 
(1961, 1962 og 1967), og sterk ekspansjon (1959 og 1960) . 
Men på gjennomsnitt var den årlige vekstraten mellom 
1958 og 1970 ca. 6%". 5 2 

U-Iandenes tendensielt økende andel av råvareproduksjonen i 
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den kapitalist i ske verden har .medført en forverring 'av den 
globale "arbeidsdelingen" og res.sursfordelingen~ La meg i
gjen sitere Paul Bairoch: 

"Det må understrekes at denne enorme økningen i produk
sjonen til ekstraktive industrier i utviklingslandene 
ikke på noen måte har vært forårsaket av etterspørsel 
fra lokal industri ... For å bevise dette er det bare 
nødvendig å sammenligne - enten globalt eller land for 
land - produksjonen med eksporten av produkter f ra berg
verk og ekstraktive bransjer. For land som Brasil,Chile, 
Liberia og Malaysia varierer således eksporten av jern
malm fra 80 til 100% av produksjonen. Og mens de under
utvik lede l andene i 1970 sto for 39 % av verdensproduk
sjonen av jernmalm (eksklusive Kina og Sovjetunionen), 
sto de samme landene for mindre enn 5% av verdens stål
produksjon. Omtrent 90% av jernmalmen som utvinnes i de 
underutviklede landene går altså til å fore smelteovnene 
i de utviklede la11den~. 11 53 

I 1970 sto u-landene for 59 % av verdens bauxittproduksjon 
(eksklusive Folkerepublikken Kina og Sovjetunionen), men 
for bare 6% av aluminiumsproduksjonen. 54 Et lignende forhold 
gjør seg gjeldende for kopper. jfr. tabell 13, og andre mine
ralske r åvarer: En tendensielt Økende andel av den kapital
istiske verdens r åvareutvinning skjer i u-land, mens kapital
en i metropolene forbruker en Økende andel av denne produk
sjonen. 

Tabell 13 . De største produsentene og f orbrukerne av kopper 
i den kapitalistiske verden i l967. 5 5 

Land Utvinning av kopper- Forbruk av 
malm raffinert kopper 
1000 tonn % 1000 tonn % 

Chile 660 23.5% 17 0.5 

Peru 186 6.6 0 0 

Congo 321 11.4 0 0 

Zambia 663 23.6 0 0 

USA 865 30 .8 1755 51.4 

Vest-Tyskland 1 0 515 15.1 

Japan 117 4 . 1 616 18.0 

Storbritannia 0 0 515 15.0 

Sum: 2813 100 .0 3417 100.0 
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Tabell 14. Råvarenes andel av den samlede eksportverdien 
til en del underutvikle~ land i 1972.56 

·Lesoto 
Laos3 .. 

Sudan 2 
Zambia 
Uganda 
Burma 
Somalia 
Etiopia 
Honduras2 
Siri Lanka3 
Ghana 
Bolivial 
Niger 3 

1 1969; 

100% 
100 
99.9 
99.8 
99.7 
98.9 
98.4 
98.1 
97 .3 
97.3 
95.8 
95.9 
95.6 

3 
Chad : 
Ruanda 
Swaziland 
Dahomey 
Øvre Volta3 

Elfenbensk~ 
Vest Samoa2 

Malawi 
Tanzania 

' Paraguay1 

Mada~askar 
Mali 
Mosambique 

94,6% 
94.4 
94.3 
93.8 
93.7 
93. 7 
93.6 
92.4 
92.1 
91.4 
91.2 
90.6 
90.6 

2 1970; 3 19 71. 

3 
Kamenm 
Mauritania 
Kenya 
Yemen 
Afghanistan3 

Sentralafr.rep~ 
Senegal 
Haiti3 
Egypt 
El Salvador 3 

India 
Pakistan 
Sierra Leone 

90 .2% 
88.5 
87.3 
87.2 
87.2 
82.9 
77 .1 
74.1 
69.0 
67.8 
57.7 
53.8 
36.2 

Tabell 15. En enkelt råvares %-andel av noen uunderutviklede 
lands samlede eksport 57 

Land · (År) Vare %-andel av samlet 
eksportverdi. 

Mauritius (1969) Sukker 94% 
Zambia (1972) Koppermalm 91 
Mauretania (1969) Jernmalm 87 
Surinam (1969) Aluminium/Bauxitt 87 
Chad (1969) Bomull 82 
Gambia (1969) Jordnøtter 81 
Chile (1972) Koppermalm 73 
Liberia (1969) Jernmalm 72 
Sierra Leone n969) Diamanter 69 
Senegal (1969) Jordnøtter 66 
Sudan (1972) Bomull 61 
Zaire (1972) Koppermalm 61 
Ghana (1972) Kakao 60 
Siri Lanka (1972) Te 59 
Uganda (1972) Kaffe 59 
Columbia (1972) Kaffe 58 
Egypt (19 72) Bomull 58 
Panama (1972) Bananer 57 
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Tahe U 16. Fordelingen me Uom råvarer og indust;L"ipropukter 
i den kapitalistiske verdenshandelen58 

År 

1876-1880 
1913 
1929 
1958 
1963 
1966 
1973 

Rava rer 

64% 
62 
59 
48 
44 
40 
38 

Industriprodukter 

36% 
38 
41 
52 
56 
60 
62 

Tahell 17. Verdenshandelens f ordeling l955-l973. %-andeler 
av den samlede v~rdenseksporten.59 

195.5 

Kapitalistiske 
industriland: 65.0% 

- USA 16.5 
- EF 20.0 
- Japan 2.0 
Unde.rut..vikl ede land 25.0 
Sosialistiske land 10.0 

Total: 100% 

1960 

67 .0% 

16.0 
23.5 
3.2 

21.5 
11.5 

100% 

1965 1970 

69.0% 71.5% 

14.5 . 13.8 
25.5 28.0 
4.5 6.0 

19.5 17.7 
11.5 10 .8 

100% 100% 

1973 

72.0% 

17.]_ 
10.2 

100% 

Vi kan altså fastslå at u-landenes andel av den samlede rå
vareproduksjonen i den kapitalistiske verden har vært og er 
sterkt Økende, og at denne Økte produksjonen blir forbrukt i 
metropolene. Da e.r det heller ikke underlig at råvareandelen 
av de fleste u-landenes totale eksport i dag er så høy som 
noen gang før, jfr. tabell 14 og 15. Samtidig er det viktig 
å merke seg at råvarenes andel av den kapitalistiske verdens
handelen har avtatt jevnt siden 1870-årene til i dag, jfr. 
tabell 16. V-landenes andel av den kapitalistiske verdens
handelen har imidlertid sunket tilsvarende: i 1955 kom ca. 
28% av den samlede eksporten i den kapitalistiske verden fra 
u-land; i 1970 var det ca . . 20%. 60 (jfr. tabell 17). Dermed 
har vi klarlagt tre saksforhold: V-landenes andel av den ka
pitalistiske verdens råvareproduksjon har vært ~terkt økende; 
råvarenes andel av den kapitalistiske verdenshandelen har 
sunket; og u-landenes andel av varehandelen har likedan 
sunket. Denne kombinasjonen av saksforhold er et uttrykk for 
u-landenes tiltakende "spesialisering" som råvareprodusenter 
i den kapitalistiske verden. Dette mønsteret som opprinnelig 
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ble påtvunget u-landene under den klassiske kolonialismen, er 
i dag mer fremherskende enn no en gang før. U-landenes rolle 
som råvareres~rvoar og råvareprodusenter for de kapitalist
iske ~etropolene, innebærer selvsagt også at handelen dem i
mellom synker som andel av deres samlede handen: i 1960 gikk 
4.9% av verdene totale eksport mellom u-landene innbyrdes, i 
1973 var det 3.5%61 

Handelen med industrivarer er først og fremst, og i Økende 
grad, en handel mellom landene i metropolene. Mellom de kap
ital is tiske industrilandene går det en jevn strøm av høyt 
differensierte og spesialiserte produksjonsmidler. Men pro
duktdifferensieringen og ekspansjonen av handelen mellom 
metropolene innbyrdes er nesten like karakteristisk for kons
sumvårer. Industrilandene utveksler biler, fjernsynsapparater, 
optiske instrumenter, husholdningsmaskiner osv., i stadig 
større omfang. I 1960 gikk 42.5% av den samlede eksport i 
verden (innbefattet sosialistiske land) mellom kapitalistiske 
industriland. I 1973 hadde denne andelen Økt til 51.7 %, i 
1960 gikk 16.3% av verdenseksporten (innbefattet sosialistiske 
land) fra kapitalistiske industriland til utviklingsland; i 
1973 hadde denne komponenten i verdenshandelen sunket til 
12.3%. 62 Den overproporsjonale Økningen i handelen mellom met
ropolene innbyrdes skjer med varer der råstoffenes verdikom
ponent er synkende. ~en er derfor et uttrykk for utviklingen 
av produktivkreftene i form av "intensiv", "råstoffbesparende" 
produksjon. Dessuten er ekspansjonen av denne handelen et ut
trykk for at kapitalene i metropolene definitivt har brutt ut 
av de indre, nasjonale kretsløpene, slik at de i dag virkelig 
konstituerer et kapitalistisk verdensmarked. Forøvrig er det 
ikke overraskende at handelen med industrivarer har ekspandert 
mest innen de områdene der det først og fremst foregår akku
mulasjon av P,_ro.d.ukti'l . kapital ~-:i Derimot fungerer råvarene fra 
de underutviklede landene bare som brennstoff for ko:pitalak
kwnulasjonen i metropolene. Denne råvareproduksjonen inngår 
ikke i noen akkumulasjon av produktiv kapital i u-landene; 
den er tve.rt imot utelukkende et nødvendig moment i den kon
stante ko:p.italens rep~oduksjonsprosess i metropolene. 

En av grunnene til at u-landenes andel av råvareproduksjonen 
i den kapitalistiske verden har Økt også etter den andre verd
enskrigen, er utvilsomt de stadig synkende transportkostnad
ene. 64 Men en annen og t .rålig viktigere grunn er "den grad
vise uttØnnningen av de rikeste og mest profitable leiene i de 
utviklede landene." 65 Denne "gradvise . uttømmingen" har kommet 
til uttrykk i at en rekke mine;al- og oljeleier i metropolene 
er blitt satt ut av drift, og at andre kilder stadig blir 
marginale kostnadsmessig sett. Fordelingen av kjente fore
komster av mineralske råvarer og olje peker i retning av at 
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metropolkapitalene må hente en enda større relativ andel av 
sine råvareforsyninger fra u-land i .fremtiden, jfr. tabell 18. 

Tabell 18. Industrilanclenes og u-landenes ancleler av totale 
kjente forekomster av viktige råstoffer i den 
kapitalistiske verclen i 1974. Andeler i %. 

Jern 
Kopper 
Nikkel 
Fosfat 
Mangan 
Bly 
Bauxitt 
Sink 
Tinn 
Kromj e rns ten 
Olje 

Industriland 

54.6 
47.7 
51.6 
48.1 
73.9 
84.5 
40.4 
82.7 
4.5 

97 .5 
13.0 

U-land % 

45.4 100 
52.3 100 
48.4 100 
51.9 100 
26.1 100 
15.5 100 
59.6 100 
17.3 100 
95.5 100 

2.5 100 
87.0 100 

Når vi leser tabell 18, må vi ha i mente at de geologiske 
formasjonene i metropolene nå er blitt finkjemmet, mens en 
regner med å finne stadig nye forekomster i u-landsområd
ene-. 6 

De foregående dataene viser at mineraltilførslene vil måtte 
skape tiltakende hodebry for systemstrategene i metropolene. 
De nasjonale kapitalene i industrila:nclene vil drive en stadig 
mer hektisk jakt på råstoffkilder i u-lanclene med sikte på å 
sikre seg relative forcleler i clen internasjonale konkurranse
kampen og for å opprettholde profittraten gjennom stabiliser
ing av clen konstante kapitalkomponentens verdi. Denne råstoff
jakten vil forårsake rivaliseringer mellom de kapitalistiske 
industristatene om delingen av u-landene, samtidig som de 
vil forsøke å etablere sine spesielle "innflytelsessfærer": 
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"USA som når det gjelder industrielle råstoffer, har til
strekkelig mengde bare av kull, svovel, pottaske, molybden 
og magnesium, kan dekke en del av sitt behov fra kanad
iske kilder. Men for de andre kapitalistiske sentrene er 
det prinsipielt bare veien til Den tredje verden som står 
åpen. Mens den politisk støttede ekspansjonen til den 
japanske kapitalen først og fremst gjelder råstoffene 
fra Asia til Midt-Østen, så konsentrerer europeerne seg 
om mineralrikdommene i Afrika. Nå som før betrakter selv
sagt USA naturrikdommene i Latin-Amerika som sitt re
servoar. "68 



I det foregående har jeg ikke diskutert råvarer som metropol
ene faktisk er blitt relat i vt mindre avhengige av. Kautsjuk 
el ler na-turgummi er her et fremtredende eksempel, bomull et 
noe dårligere. Det er ingen tvil om .at forbruket av naturgum
mi har sunket kraftig i forhold til forbruket av syntetisk 
gummi (jfr.tabell 20), og at forbruket av bomull likedan har 
sunket i forhold til forbruket av syntetiske fibre (jfr.tabell 
19). Men dette viser bare to ting: for det første innebærer en 
reduksjon av metropolenes relative avhengighet av en råvare, 
større relativ avhengighet av andre råvarer fra u-landene (i 
tilfellet med bomull og kautsjuk "substitusjon" til olje som 
råstoff). For det andre har disse relative svingningene i met
ropolenes råvareavhengighet sitt utspring i produktivkraftut
viklingen og kapitalakkumulasjonen i metropolene . Her viser det 
seg igJen at råstoffproduksjonen i u-landene er bare et nød
vendig moment i metropolkapitalenes reproduksjonsprosess. Den 
sterke prisøkningen på olje i 1973/74 medførte forøvrig at både 
bomull og kautsjuk vant relativt terreng igjen i forhold til de 
syntetiske produktene basert på oljen som råstoff, jfr.tabell 
19 og 20. Bomullens og naturgummiens fremragende bruksverdiegen
skaper, og de relativt høyere oljeprisene, gjør at forbruket av 
disse råstoffene høyst sannsynlig vil øke igjen i forhold til de 
syntetiske substituttene. 6 9 

Tabe ll 19. Ve rdensforbruke t av de viktigste te ks ti l fibr ene 
1964-1974. Forde ling i %.70 

År Bomull Ull Kjemiske fibre Total 

1964 61.6% 
1967 60 .6 
1970 54.6 
1972 52 .s . 
1973 50.4 
1974 Sl. 7 

År 

%-andel 

1955 

64.0 

(Vasket) Cellulose 

8.8% 
7.5 
7.2 
6.1 
5.6 
5,8 

1960 

48.0 

19.6% 
17.1 
15.7 
14.8 
14.3 
13.6 

1966 

38.8 

1970 

34. 7 

Syntetiske 

10.0% 
14.8 
22.5 
26 . 6 
29.7 
28.9 

1972 1973 

32.9 31.7 

1974 

32.6 

100.0% 
100.0 
100.0 
100.0 
100 .0 
100.0 

1975 (jan.) 

33.9 

I det foregående har jeg heller ikke diskutert de koloniale 
råvarene som inngår direkte i reproduksjonen av arbeidskraft
en i metropolene, f.eks. kaffe, kakao, bananer, krydder osv. 
Det er klart at metropolenes avhengighet av disse råvarene er 
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langt mer elastisk enn for de industrielle råstoffene som 
inngår i reproduksjonen av den konstante kapitalen. Vi må 
imidlertid huske, som Bernt Schungel fastholder, at det her 
dreier seg om varer "som utgjør en fast bestanddel i repro
duksjonskostnadene til varen arbeidskraft."72 Avbrudd på 
tilførselen av slike varer kan derfor medføre en skjerpet 
kamp mellom lønnsarbeid og kapital i metropolene, og der
med representere en trusel mot systemets stabilitet., 

NOEN KONSEKVENSER 
De kapitalistiske industrilandenes råstoffbehov og -forbruk 
er i dag så stort at e~ industrialisering av u-landene i sam
me former som i USA, Vest-Europa og Japan er utelukket alle
rede av rent ressursmessige grunner. USA som teller bare 6% 
av verdens befolkning, står for mer enn 40% av det totale 
råvareforbruket i verden .. En utligning av verdens råvarefor
bruk til nivået pr. innby8ger i USA ville derfor innebære 
mer enn en seksdobling av det nåværende verdensforbruket. Geo
logisk og teknisk er et slik kjempes~rang i råvareforbruket 
utelukket i all overskuelig fremtid. 3 

I USA er stålforbruket nesten 700 kg. pr. innbygger pr. år. 
Hvis hele verden fulgte dette eksemplet, ville de kjente jern
reservene i verden være uttømt på 40 år, forutsatt at verdens
befolkningen sluttet å øke. En tilsvarende nivåhevning av 
verdensforbruket ville innebære uttømming av alle kjente kop
perreserver innen 8 år og alle tinnreserver innen 6 år?4 Men 
det mest kritiske råstoffet er igjen oljen. Ifølge FN var 
verdens totalt kjente oljereserver i 1973 ca. 75 milliarder 
tonn. 75 La oss runde av dette tallet oppad til 80 milliarder 
tonn. Hvis USA's forbruk stanset å øke og forbruket pr. inn
bygger i verden ble hevet til USA-nivået, ville disse reser
vene være uttømt i løpet av 5~ år, forutsatt a't verdensbe
folkningen forble konstant. 76 OECD regner optimistisk med at 
de uoppdagede oljereservene under landjorden og havene er så · 
store at de faktiske reservene er 4 ganger større enn de 
kjente, dvs. ca. 320 milliarder tonn. 77 Ved utligning til USA
nivået ville verden følgelig forbruke disse antatte reservene 
i løpet av ca. 22 år. 

Uttømmingen av råstofflagrene er en faktor som utelukker en 
kapitalistisk industrialisering a la metropolene i u-landene, 
rent økologiske begrensninger representerer en annen: De ka
pitalistiske metropolene kan fortsatt bli kvitt mye av in
dustriavfallet ved å dumpe det i havene eller slippe det ut i 
atmosfæren uten at det oppstår økologiske katastrofer. Men det~ 
te er mulig fordi de kapitalistiske metropolene bruker hele 
verdenshavene og hele atmosfæren som søppeldunk, samtidig som 
de utgjør bare en brøkdel av verden både når det gjelder be-
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folkning og areal. 

En omfattende industrialisering i u-iandene ville nødvendig
gjøre at de la beslag på sine egne råstofftilganger. Samtidig 
er metropolenes avhengighet av råstoffer fra u-landene blitt 
så 'enorm at en større svikt i tilførslene fra disse områdene 
ville utgjøre en trusel mot systemets stabilitet. De kapital
istiske industrilandenes råstoffbehov og en omfattende indu
strialisering i u-landene lar seg derfor ikke forene. Mye 
tyder på at også kapitalismens systemstrateger er i ferd med 
å erkjenrie dette. En slik indikasjon er forandringen i Verdens
bankens "utviklingsfilosofi" etter 1970. 

I 50- og 60-årene fremhevet Verdensbankens talsmenn at indu
strialisering var "nøkkelen til økonomisk vekst" i u-landene. 
Foruten de store lånene til infrastrukturutbygging som skulle 
tiltrekke utenlandsk industrikapital, ga banken også en del 
lån til industriprosjekter · i u-landene. Men nå blir vi fortalt 
at: "Forandringer i bankens utviklingsfilosofi har ledet til 
en større vekt på lån til jordbruks- og landsbygdsutvikling i 
utviklingslandene. " 78 Faktisk har lånene til jordbruksprosjekt- · 
er Økt fra 12.3% av totale utlån i 1964-68 til 20.5% i 1969-
74. 79 Betyr denne trenden at Verdensbanken:na vil "utvikle" u
landene til å fungere om mulig enda bedre enn f~r som de ka- · 
pitalistiske industrimetropolenes jordbruks-"oppland"? 

En betingelse for virkelig økonomisk og sosial utvikling - inn
befattet en omfattende industrialisering - i u-landene, er at 
de bryter ut av det imperialistiske verdenssystemet. I den 
grad slike utbrudd lykkes og i den grad metropolenes råstoff
reserver uttømmes, vil kampen om råstoffkildene og de imperi
alistiske rivaliseringene mellom de nasjonale kapitalene i 
metropolene ·bli skjerpet. For å hindre profittratefallet vil 
kapitalen samtidig søke å kompensere for verdistigningen av den 
konstante kapitalkomponenten som følge av "råvarekrisa" ved en 
senkning av arbeidskraftens verdi. Dette vil innebære et full
stendig skifte i kapitalens politikk i metropolene: Hittil har 
systemet opprettholdt sin stabilitet og sin demokratiske fa
sade gjennom stadige innrømmelser til arbeiderklassen i form 
av økende reallønninger. En varig . reduksjon av arbeiderklas
sens konsum vil sannsynligvis kunne skje bare gjennom skarpe 
statlige disiplineringstiltak og totalitære politiske former. 

Her må økologene være klar .over at kapitalens appeller om lav
ere individuelt konsum utelukkende er grunnet i dens profitt
og akkumulasjonsbehov, og det vil si: i dens egen eksistens
interesse. Hvis økologene ikke vil risikere å gå kapitalens 

. ærend i propagandaen sin, må de innse at r essursforbruket under 
kapitalismen er kapitalens forbruk, og at det skjer gjennom 
akkumulasjonen av konstant kapital: En reduksjon av arbeids
lønningene - og dermed konsumet av livsmidler - i me tropolene 
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vil ikke innebære en reduksjon av dette ressursforbruket, men 
tvert imot en økning av kapitalprofittene og føl;;el_ig av ka
pitalens råvareforbruk i form av akkwn:ulasjon av kons.tant 
kapital. Kapitalens forbruk ay naturressursene er et nød
vendig moment i og et nødvendig 1Iliddel for utbyttingen av den 
levende arbeidskraften; det ene er proporsjonalt med det an
dre. "Overforbruket" av naturressurser under kapitalismen 
skriver seg derfor ikke fra noen ubendig {ndividuell konsum
trang, fra noen "overflodsmentalitet", men fra kapitalens 
verdiøknings- og akkumulasjonsbehov. Derfor må økologene kort 
og godt innse at "ressurskrisa" er uløselig under kapital
ismen. 

Samtidig må den sosialistiske bevegelsen gjøre det klart at 
det kapitalistiske ressursforbruket vil være både uaksept
abelt og umulig tinder sosialismen. Denne erkjennelsen må kom
me klart til uttrykk i den sosialistiske bevegelsens strate
gi. Bare hvis det skjer, v~l det være mulig for arbeiderbe
vegelsen i metropolene og frigjøringsbevegelsene i u-landene 
å utvikle samarbeidsformer der deres felles langsiktige in
teresser hersker over de kortsiktige og kortsynte interesse-· 
ne som skiller dem. 
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Rune Skarstein: · 

Den Grønne Revolusjon - En kapi
talistisk løsning på ernæringskrisa? 

BAKGRUNN 

Opprinnelsen til "den grønne revolusjon" var i 1943, da Rocke
f eller Foundation, avlet av amerikansk ·stork_apital ~ sendte 
en liten gruppe jordbrukseksperter til Mexico for å studere 
lokale kornsorter. Med årene· Økte det lille forskningsteamet 
til en stor organisasj.on med hovedsete i Me xico: The Inter
national Center for the Improvement of Corn and Wheat (CIMHYT). 
I 50-årene begynte b~de Ford Foundation og Rockefeller Found
ation å engasjere seg i jordbruksforskning i India. I 1960 
satte Ford Foundation i gang det såkalte Intensive Agricult
ural Districts Program (IADP). Dette prosjektet ble en bane
bryter bak "den grønne revolusjon" i India senere i 60-årene. 
I 1962 startet Rockefeller Foun9ation et nytt forskningspro
sjekt for studium av hirse i India. Samme året slo de to in~ 
stitusjonene seg sammen og dannet The International Rice Re
search Institute (IRRI) på Filippinene for å utvikle nye og 
bedre varianter av Asias viktigste matkorn. Senere har Ford 
og Rockefeller Foundations i samarbeid med USA's Agency for 
International Development (AID=USA' s organisasjon for "utvik -
lingshjelp") og Verdensbanken startet en rekke andre tilsvar
ende forskningsprosjekter: International Centre for Tropical 
Agriculture (CIAT) i Colombia; International Potato Centre 
(CIP) i Peru; International Crops Research Institute for the 
Semi-Arid Tropies (ICRISAT) i India; og : International In
stitute of Tropical Agriculture (IITA) i Nigeria. 

Alle disse organisasjonene er fullstendig i hendene på USA 
og amerikanske, privatkapitalistiske forskningsfond. De driv
er både forskning og opplæring av jordbrukseksperter i u-land
ene . I 1973 fikk de over 24 millioner dollars - eller vel 
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145 mill. kr. - fra forskjellige utenforstående kilder. 1 

Ved første øyekast ser "den grønne revolusjon" ut til å være 
en rent teknologisk f oreteel se : Det dreide seg om ~tvikling 1 

og introduksjon av nye plantearter - først hvete i Mexico, 
senere hvete og ris i Asia - som gir langt større avkastning
er pr. arealenhet enn de tradisjonelle artene. Derav beteg
nelsen "høyt-vtende varianter" - "high-yielding varieties" 
(HYV) .. Felles for disse artene er at de ·e r "dverger" med 
korte, tykke stengler som kan bære større avlinger. Dessuten 
gir de positiv respons på kunstgjødsel ved langt høyere gjød
selmengder enn de tradisjonelle variantene, de er mindre sen
sitive overfor dagslengden (lavere lyssensitivitet), og de 
har en betraktelig kortere modningstid. 2 En avgjørende forut
setning for at disse fordelene skal gjøre seg gjeldende, er 
at de nye variantene får riktig vanning til riktig tid. Di
rekte ulemper med de nye a rtene er at de er mindre motstands
dyktige mot en rekke sykdommer og parasitter. Og:"". fordi 
et stort antall lokale varianter erstattes med en eneste ny, 
kunne konsekvensene av en ny sykdom bli katastrofale." 2a. I 
det hele tatt: Hvis de nye variantene med sikkerhet skal gi 
Økte avkastninger, trengs det en "teknologisk pakke" i form 
av riktige mengder av kunstgjødsel, vann, ugrasdrepere (herb
icider) og plantevernmidler (pesticider) til riktige tids
punkter i vekstsyklusen. 3 

Det er åpenbart at de nye avlingsvariantene er blitt langt 
raskere utbredt enn den "teknologiske pakken" som var ment å 
skulle følge dem. I Mexico er i dag nesten 100% av det totale 
hvetemelet sådd tned "høytytende varianter", HYV. 3a Jfr. for 
øvrig tabell 1. 

Tabell }. Utbredelsen av "høytytende varianter" (HYV) av 
hvete og ris som %- andel av de totale arealene 
av disse avlingene i de kapitalistiske u-landene 
i l96.9/?0. 4 

Land 

India 
Vest-Pakistan 
Tyrkia 
Filippinene 

Samtlige kapital
istiske u-land 

Hvete 

36 .• 8% 
45.6 

7.3 

16.9% 

Ris 

11.6% 
6.4x 

42.7 

8.3% 
x Både Vest- og Øst-Pakistan (senere Bangladesh) 

Resultatene som ble oppnådd med de nye variantene i slutten 
av 60-årene, fikk mange "u-landseksperter" og agronomer til 
å lovpris 2 "den grønne revolusjon" som den endelige løsning-
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en på u-landenes e:r:næripgskrise .For noen få år ble den hersk
ende malthusianske forestillingen om en "naturlig" tendens 
til raskere befolkningsvekst enn vekst i matvareproduksjonen 
i u-landene, fqrtrengt en smule. I stedet kom en grenseløs 
teknologisk utviklingso~timisme; det ble snakket om "mirakel
r.is" og "mirakelhvete". Gjennom introduksjon av disse. "mirak
lene" skulle "den grønne revolusjonen" gjøre en rød revolu
sjon i u-landene både overflødig og umulig. 

Men i 1972/73 slo pendelen tilbake. En rekke u-land ble ram
met av omfattende hungersnød . F.N. skapte publisitet om til
standene gjennom konferansen i Roma i november 1974. Allerede 
i 1973 hadde imidlertid FAO's generaldirektør fastslått: 

" Verdens ernæringssituasjon i 1973 er vanskeligere enn 
noen gang siden årene som umiddelbart fulgte ødeleggel
sene under den andre verdenskrigen. Ifølge FAO's bereg
ninger gikk verdens jordbruks- og næringsmiddelproduksjon 
i 1972 tilbake med 1% . .. Ved en befolkningsøkning på 2% 
ble jordbruks- og næringsmiddelproduksåonen pr. capita 
redusert med 3% i forhold til 1971." 4 

U-landenes ernæringssituasjon var med andre ord blitt alvor
lig forverret lenge før den famøse "oljekrisa". Denne "krisa" 
kan derfor ikke sies å være f orklaringen på den økte masse
hungersnøden, selv om den forbigående bidro til å forverre 
situasjonen. Tallene som FAO presenterte i Roma, tyder dess
uten ikke pa at eventuelle frukter av "den grønne revolusjon
en" kunne ha nådd de· sultende befolkningsmassene på lands
bygda og i byslummene i u-landene. Jfr. tabell la. 

Tabell la. FA.0 's beregninger av an tall mennesker i de kapi
talistiske u-landene med "ut& l strekke lig protein/ 
energi-til[Ørsel " i 1970. 4 

Område Befolkning %-andel av befolk- Antall mennes-
millioner ningen med util- ker med util-

strekkelig diett strekkelig 
diett. Hill. 

Asia 1190 mill. 28% 331 mill. 
Latin-Amerika 280 13 36 
Afrika 270 25 67 

Total 1740 mill. 25% 434 mill. 

Og antallet mennesker i u-landene med "utilstrekkelig diett" 
har ifølge FAO Økt til nærmere 500 mill. i 1974. 5 Denne ut
viklingen har fått mange utviklingsteknokrater til å glennne 
"den grønne revolusjon" og falle tilbake til sin gamle, kyn
iske mal thusianisme. sa Mens de nå snakker i vei om "befolk-
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ningseksplosjon" og befolkningskontroll, men tier om nød
vendige og radikale forandringer av samfunnsstrukturene i 
u-landene, dør millioner av barn av sult hvert år, mens 
atter andre millioner vokser opp med varige hjerneskader 
of fysiske men grunnet under- og feilernæring.6 -

I denne .situasjonen kan det være verdt å se nærmere på "den 
grønne revolusjon" og dens meritter. Men la oss først skis
sere den historiske bakgrunnen for den voksende massehung
ersnøden i u-landene. 

IMPERIALISME OG SULT 

Hungerkatastrofer er selvsagt ikke noe nytt fenomen i de nød
lidende u-landene. Nesten alle samfunnsformasjoner som har 
reprodusert seg på det rene eksistensnivået, er med jevne 
mellomrom blitt rammet av slike katastrofer, grunnet i klima
tiske forandringer, plante- og dyresykdommer osv. 7 Men den 
permanente under- og feilernæringen hos nærmere 30% av be
folkningen og det permanente og Økende matvareunderskuddet vi 
er vitne til i u-landene {dag, er av relativt ny dato. Den 
historiske o~prinnelsen til disse tilstandene var koloniser
ingen av u-landene. 

Gjennom koloniseringen ble de tradisjonelle produksjonsmåtene 
og -sammenhengene i disse områdene dels <leformert og dels opp
løst. Koloniadministrasjonene påla bøndene svære pengeskatter 
slik at de ble tvunget til å produsere handelsavlinger som ble 
eksportert til moderlandet. Eller bøndene ble rett og slett 
jaget fra jorda med militær vold og arealene utlagt til plant
asjer . 8 Slik ble de beste arealene i koloniene utlagt til 
produksjon av eksportavlinger som slett ikke var næringsrike 
matvarer: bananer, kakao, kaffe, kautsjuk, bomull, jute, olje
frø, sukkerrør, te osv. Da er det heller ikke underlig at pro ·
duksjonen av eksportavlinger i koloniområdene, innbefattet 
Latin-Amerika, har Økt sterkt helt siden 1880-årene. Jfr. ta
bell 2. 

Tahell 2 . Årlige vekstrater for u- landenes produksjon av 
eksportavlinger siden 1880 .9 

Tidsintervall " økning pr. år lo 

1880-1900 2.6% 
1900-1910 4.2 
1910-1936 3.6 
1936-1970 2.7 

Paul Bairoch har påvist at arbeidsproduktiviteten i sub
sistensjordbruket (= selvbærende jordbruk, basert på 
bønder som eier sin egen jord, og ikke leier fremmed ar-
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beidskraft) er betraktelig høyere i områder der det er lite 
plantasjedrift enn i områder der plantasjene tar en relativt 
stor andel av det dyrkede arealet. Han skriver: ''Denne for
skjellen forklares ved det f!lktum· at plantasjene (eller eks
portavlingene) har monopolisert den beste jorda."10 Derfor 
har denne monopoliseringen medført en redusert vekst i pro
'duksjonen av matvarer i u-landene. Omtrent 10% av det dyrkede 
arealet i verden, dvs. ca. 140 millioner hektar, brukes i dag 
·til avlinger som hverken er matvarer eller dyrefor: bomull, 
tobakk, kautsjuk, kaffe, te, jute osv.11 Størstedelen av dis
se ikke-matvarearealene ligger i de kapitalistiske u-landene. 
Eksportavlingene okkuperer derfor sannsynligvis mer enn 20% 
av det totale dyrkede arealet i de kapitalistiske u-landene.1 2 

Plantasjedriften i u-landene har ikke bare medført en reduk
sjon av arbeidsproduktiviteten gjennom monopolisering av den 
beste jorda.Tvangen til produksjon av handelsavlinger eller 
okkupasjonen av jorda for plantasjedrift innebar dessuten 
at en rekke tradisjonelle, næringsrike matvarer ble tatt ut 
av dyrking og del vis fullstendig glemt. Også dette fo.rholdet 
har selvsagt virket negativt på arbeidsproduktiviteten i mat
vareproduksjonen. Jfr. forøvrig tabell 3 . 

.la.hell 3. Arbeidsproduktiviteten i jordbruket (matvarer og 
dyrefor) uttrykt i millioner netto direkte kcal 
p;;. .mannlig yrkesaktiv · pr. år. 13 

År Afrika Latin-Amerika Asia(eks.Kina) . M.-Østen Toi:. 

1909/13 6.9 11.9 5.1 5.9 
1922/26 8.7 13.3 5.0 5.9 
1934/38 7.1 12.6 4.1 6.0 5.3 
1946/50 7.3 11.9 3.7 6.1 5.0 
1953/57 5.2 13.1 4.3 8.3 5.7 
1960/64 4.7 12.9 4.4 8.4 5.6 
1968/72 4.6 14.2 4.2 8.8 5.5 

Arbeidsproduktiviteten i jordbruket (matvarer og dyrefor) for 
u-landene som helhet sank med ca. 7% mellom 1910 og 1972 (jfr. 
tabell 3). I de kapitalistiske metropolene er den derimot 
blitt mer enn femdoblet i det samme tidsrommet. 14 Etter 1945 
ble faktisk arbeidsproduktiviteten i jordbruket i metropolene 
Økt langt raskere enn i industrien. Dette representerer et 
fullstendig brudd med en. iangvarig historisk trend, 15 et 
brudd som med en viss rett kunne kalles en "grønn revolusjon" 
i metropolene~ Derimot er arbeidsprodukt{viteten i jordbruket 
i de kapitalistiske u-landene i dag så lav at den ligger langt 
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tilbake for metropolene før og under den industrielle revolu
sjon, jfr. tabell 4. Dette skulle tyde på at det ikke i 
første rekke er intrikate teknologiske nyvinninger.§om i dag 
er nødvendige for å øke jordbruksproduksjonen i u-landene. 

Tabell 4. Sammenligninger av nivåer av jordbruksproduktivitet. 
Millioner netto direkte keal pr. mannlig yx>kesaktiv 
pX'. år.16 

Land 

Metropolene i dag: 
USA 
Frankrike 

Metropolene før og under 
den industrielle revolusjon: 
Storbritannia 
Frankrike 
Sverige 
Belgia 
Tyskland 

De kapitalistiske 
u-landene i dag: 
Afrika 
Latin-Amerika · 
ekskl.Argentina 
Asia 
Midt-Østen 

Samtlige kapitalistiske 
u-land: 

Tidspunkt 

1968/72 
1968/72 

1810 
1810 
1810 
1840 
1840 

1968/72 

1968/72 
1968/72 
1968/72 

1968/n. . 

Produktivitet 

330.0 
100.0 

14.0 
7.0 
6.5 

10 .o 
7.5 

4.6 

10.4 
4.2 
8.8 

5.5 

Paul Bairoch har beregnet at ved et kalori-inntak på 2100 kcal 
pr. capita pr. dag, må arbeidsproduktiviteten i jordbruket i 
u-landene være gjennomsnittlig 4.9 (mill.netto direkte kcal 
pr. mannlig yrkesaktiv pr. år) for at disse .landene skal være 
potensielt fri fra risiko for hungersnød. 11 l 7 Ved denne beregn
ingen har Bairoch forutsatt en helt lik fordeling av matvare~ 
konsumet i u-landene, både mellom de sosiale klassene og de 
forskjellige .religionene. Likevel ser .vi av tabell 3 og 4 at 
jordbruksproduktiviteten både i Afrika og Asia ligger under 
denne terskelen i dag. Ved århundreskiftet lå derimot jord
bruksproduktiviteten både i Afrika og Asia over terskelen. 
Helt fram til slutten av 30-årene var u-landene store netto
eksportører av matvarer, i første rekke matkorn (innbefattet 
ris). Men etter den siste verdenskrigen er de blitt netto
importører. De kapitalistiske u-landene hadde en netto mat
vareimport på 4000 millioner dollars i 1955, 6000 millioner 
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dollars i 1962 og 8000 millioner dollars i 1970. U-landenes 
nettoimport av matvarer i 1970 var dermed mer enn 5 ganger 
større enn eksporten deres av industrivarer det året.18 Jfr. 
forøvrig tabell 5.19 , . . 
Tabell 5. Handelen med ma.tkorn(innbefattet ris) i den 

kapitalistiske verden. Millioner tonn. 
Pluss =netto eksport. Minus= netto import.20 

Region 1934-38 1948-25 1960 1966 

Nord-Amerika + 5 + L.3 + 39 + 59 
Vest-Europa - 24 - 22 - 25 - 27 
:Australia og New Zealand + 3 + 3 + 6 + 8 
Samtlige kapitalistiske 
industrilånd inkl. Austr/ 
New Z. - 16 + 4 + 20 + 40 

Latin-Amerika + 9 + 1 0 + 5 
Afrika + 1 0 2 7 
Asia + 2 6 - 17 - 34 
Samtlige kapitalistiske 
u-land + 12 5 - 19 - 36 

1973 

+ 88 
- 21 
+ 7 

+ 74 

4 
4 

- 39 

- 4 7 

Kolonimaktenes inntrengnin~ i de nåværende u-landene innebar 
en defofflle!!ing og opp!Øs'ning av de tradisjone Zle reproduk
sjonssammerihengenø .i disse omd.dene. Det ble utviklet · en "mo
derne" sE!ktor av gruv~r og plantasjer, delvis supplert av 
overgang til mer eller 1llindre tvungen dyrking av eksportav
linger i den"tradisjonelle" sektoren. Utviklingen av den "mo
derne" sektoren var og er bestemt av kapitalens reproduksjons
behov i metropolene. Denne sektoren utgjør metropolkapitalenes 
fangarmer til de rike råstoffkildene i u-landene. Produktene 
fra denne sektoren inngå!' utelukkende i kapitalens reproduk
sjonsprosess i metropolene; de fungerer med andre ord som 
brennstoff for kapitalakkumulasjonen i metropolene. 

Utviklingen .av den "moderne" sektoren i form av økonomiske 
enklaver i koloniene innebar også at de tradisjonelle forbind
elsene mellom byene og landsbygda· i disse områdene ble oppløst: 
Byene ble onifunksjonert 'til utskipningssentre for mineralske 
råstoffer og eksportavlinger tiJ. "moderlandet". Delvis for
falt gamle byer - og det vil si: gamle handelssentre - mens 
det vokste fram nye byer so~ var bedre egnet som eksporthavn-
er. Samtidig ble byene importsentre både for jordbrukspro
dukter og industrivarer fra metropolene. Utbyggingen av in
frastrukturen for utskiping av rostoffer fra koloniene, inne
bar samtidig en reduksjon av transportkostnadene for impot
erte jordbruksprodukter fra områder med en allerede høyere 

. aroeidsproduktivitet. 21 På denne måten "mistet" bøndene i 
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koloniområdene størstedelen av matvaremarkedet i byene; de 
gamle korrununikasj onsl inj ene mellom byene og landsbygda falt 
sammen, samtidig med at byene fikk en helt ny funksjon og 
karakter som eksportsentre og koloniale administrasjons
sentre, eventuelt admi~istrasjonssentre for en innen l andsk 
hePskende klasse med sin matePielle basis i ekspoPt sektoPen? 2 

Kapitalismens i nntPengning i koloniene hadde dermed en helt 
annen effekt på jordbruket der enn den kapitali stis ke pPo
duksj_onsmåtens utvikling hadde hatt på jordbruket i metro
polene .. 

I metropolene utviklet den produktive kapitalen seg gjennom 
en samti dig framvekst av sektor I (produksjonsmidler) og 
sektor Il (massekonsumvarer til lønnsarbeiderne). Og enda 
viktigere: Både før og under den industrielle revolusjon 
skjedde det en rask økning av arbeidsproduktiviteten i jord
bruket gjennom innføring av nye vekster, nye dyrkningsmetod
er og nye redskaper (jernplog, jernharv, hest som trekkdyr) 
osv. 2 3 Gjennom denne prosessen ble en del av arbeidskraften 
utstøtt fra j a rdbruket og gjort tilgjengelig for den eks
panderende industrikapitalen. Dessuten ble jordbruket i stand 
til å forsyne den framvoksende industriarbeiderklassen med 
matvarer. De Økte pengeinntektene til jardbruket medførte på 
sin side en sterk økning i jordbrukets etterspørsel etter in
dustrivarer, særlig fra sektor I. Under den tidlige fasen av 
industrialiseringen i Vest-Europa ser dette ut til å ha vært 
helt avgjørende: Jordbrukets sterkt økende etterspørsel etter 
jern- og stålredskaper (jernploger, jernharver, hestesko osv.) 
frerrunet utviklingen av en moderne jern- og stålindustri. 
Mange teoretikere mener at denne økte etterspørselen fra jord
bruket var en ufravikelig betingelse for den industrielle re
volusjon i Vest-Europa. Om utviklingen i England skriver Paul 
Bairoch: 

" ... jordbruksrevolusjonen ga farmerne de økonomiske 
midlene til å anska ffe alle disse nye redskapene -
jernploger, harver osv. - gjennom de Økte avkastning
ene er sikret ved forandring av dyrkningsmetodene. 
Jordbrukets relative etterspørsel etter jern på denne 
tid (rundt 1760. R.S.) var svært høy. Når en ser bort 
fra farmernes private forbruk, kan den estimeres til 
mellom 30 og 50% av den samlede etterspørselen etter 
jern . En kan derfor lett se at den stadig økende 
etterspørselen fra jordbruket skapte et sterkt press 
på jernindustrien."24 

Den industrielle revolusjon som innebar den endelige konsol
ideringen av den kapitalistiske pPoduks jonsmåt en i metropol
ene, foregikk altså gjennom den samtidige framveksten av 
sektor I og sektor Il. Gjennom "det store hamskiftet" - over-
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gangen til pengehushold - støttet og stimulerte dessuten ut
viklingen i jordbruket industrikapitalens framvekst, samtid
ig· som industrialiseringen var en nødvendig betingelse for 
den Økte arbeidsproduktiviteten i jordbruket. Dette var til
felle uansett om det dreide seg om kapitalistisk farmerjord
bruk eller et jprdbruk av selveiende bønder uten leid arbeids
kraft (enkel vareproduksjon). Samir Amin har kalt denne utvik
lingen for selvsentrert (autosentrert) kapitalakkwnulasjon. 2 5 

Det er særlig to trekk ved denne prosessen vi bør merke oss 
her: For det første vokste industrikapitalen fram i form av 
indre 3 nasjonale kapitalkretsløp (enhet av sektor I og Il), 
beskyttet av de nasjonalstatlige grensene. For det .andre var 
det en "positiv artikulasjon" mellom den kapitalistiske pro
duksjonsmåten og det tradisjonelle jordbruket ved at jord
bruket ble revet med i en dynamisk vekstprosess gjennom over
gangen til pengehushold. 

I koloniområdene "utviklet" derimot kapitalismen seg i form 
av de ferdige metropolkapitalene inntrengning utenfra. Denne 
inntrengningen innebar ikke etableringen av en produktiv, ak
kumulerende industrikapital slik som i metropolene. Dessuten 
hadde den en ødeleggende effekt på det tradisjonelle jord
bruket i koloniområdene gjennom innføringen av plantasjedrift 
og dyrking av eksportavlinger, og ved at den Ødela de tradi
sjonelle reproduksjonssarruienhengene i disse områdene. 

Disse avgjørende forskjellene gjør at vi må skille mellom to 
helt ulike former fcr kapitalisme: metropolkapitalismen og 
periferikapitalismen.· La oss for enkelthets skyld regne jord
bruket i metropolene ' til sektor Il (kapitalistisk farmerjord
bruk). Da kan den grunnleggende forsk]ellen mellom disse to 
formene for kapitalisme anskueliggjøres slik: 26 

Den bestemmende se'ktork6olingen ved 
selvsentrert akkurnulasjo~ ' (metropolene) 

Sektor I: 
Produksjons-
midler 

Sektor Ill: 
Luksusvarer 

Sektor Il: 
Massekonsum
varer 

Eksport
sektor 

.,.. _______ ~ 
Den bestermnende sektorkoblingen 
i periferikapitalismen. 

I første omgang investerte ·metropolkapitalene i plantasjer, 
gruvedrift og transportsystemer (jernbaner, havner) i koloni
ene. Disse investeringene sammen med overgang til dyrking av 
eksportavlinger i det tradisjonelle jordbruket la grunnlaget 
for og til dels nødveadiggjorde investeringer i handelsvirk-
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somhet, finans, assuranse osv. Særlig etter den såkalte "av
koloniseringen'' har mye av disse sistnevnte aktivi tetene kom
met i hendene på lokal kapital. Men det er viktig~ holde 
klart at dette er uproduktive aktiviteter som i siste instans 
har sin basis i merverdioverføringer fra eksportsektoren . 
Størstedelen av profittene fra gruve- og plantasjevirksomhet 
blir selvsagt ført tilbake til metropolene, eller de blir re
investert i tilsvarende virksomhet. Den lokale kapitalens 
profitter blir på sin side hovedsakelig reinvestert i upro
duktive aktiviteter: handel, finans osv. Men størstedelen av 
disse profittene blir ikke kapitalistisk reinvestert i det 
hele tatt. De går først og fremst til uproduktivt konsum i 
form av boliger, underhold av en mengde hustjenere osv. Eller 
de brukes til oppkjøp av jord og annen fast eiendom eller 
enda mer åpenbare former for spekulasjon. 

Også statsapparatet i u-landene har sin basis i eksportsektor
en gjennom royalties, skatter og eksportavgifter fra denne 
sektoren. Derfor ser vi at statsapparatene i u-landene i de 
fleste tilfel~ er har vært like interessert i å ekspandere den
ne sektoren som den gamle' kolonimakten var. I stor grad har 
de nye statene i u-landene nasjonalisert denne sektoren: Det 
har dannet seg et nasjonalt borgerskap som kontrollerer stats
apparatet og har sin eksistensbasis i eksportsektoren. 

Dermed ser vi at den "moderne sektoren" i u-landene er domi
nert av et parasitisk, uproduktivt borgerskap - bankfolk, for
retningsfolk, statsbyråkrater, militære osv. - som alle har 
sin inntektsbasis i eksportsektoren. Den delen av inntektene 
til disse gruppene som ikke investeres uproduktivt, går til 
deres uproduktive privatkonsum. Varene som inngår i dette kon
sumet, er luksusvarer i den betydning at de ikke inngår i ak
kumulasjonen av produktiv kapital, hverken som produksjonsmid
ler eller som massekonsumvarer til lønnsarbeiderne i en in
dustrisektor. 

Under kolonialismens tidlige fase besto luksusvaresektoren av 
vareimport fra metropolene. Etter "avkoloniseringen" er disse 
importene i stor grad blitt avløst av en lokal industrialiser
ing som produserer produkter som tidligere ble importert. Men 
disse lokale industriene er like fullt en luksusvaresektor. 
Deres ekspansjon og .omfang er begrunnet av inntektene og om
fanget til de sosiale klassene som - direkte eller indirekte 
- har sin eksistensbasis i eksportsektoren. Disse industri
enes omfang er derfor begrenset av eksportsektorens livskraft 
og omfang som de lokale overklassenes inntektskilde (gjennom 
jordrenter, omfordelte profitter, eksportavgifter, royalties, 
skatter osv.) Følgelig fungerer de heller ikke som noen sti
mulans på det tradisjonelle jordbruket: Lønnsarbeiderne som 
sysselsettes i disse industriene er så få i antall og kjøpe-
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kr af t at de ikke generer er noen nevnever dig etterspørsel etter 
massekonsumvarer, innbefattet jordbruksprodukter . Heller ikke 
industriens råstoffer koI1UDer fra det tradisjonelle jordbruket, 
men først og fremst fra metropolene . Disse råvarene består i 
stor grad av ferdige komponenter (til radioer , kjøleskap, el 
ektriske komfyrer, skrivemaskiner osv . ) som bare blir sk r udd 
s·ammen i industribedriftene i u-landene ("montasjeindustri
er"). 

s'amfunnsforma'sjonene i periferikapitalismen er altså kjenne
tegnet ved at den produkt:i.ve, akkumulerende industrikapital
en - dvs. enheten av sektor I og I .I - er "underutviklet" ell e r 
oftest helt fraværende. Og i den grad det eksisterer produkt
iv kapital,akkumulerer den bare ubetydelig ell.er stagnerer 
totalt fordi den blir kvalt av overføringene av merverdi til 
luksusvaresektoren . Statistisk kommer disse forholdene til ut
trykk i at tertiærsektoren har en voldsom relativ størrelse 
med gjennomsnittlig mer enn dobbelt så mange sysselsatte som 
industrien, og ved at sysselsettingen øker langt raskere i 
tertiærsektoren. Paul Beiroch har karakteristisk nok betegnet 
denne tilstanden med et medisinsk uttrykk: "terti ær>sektorens 
hypertrofi ". 2 7 (Unormal sterkt økende vekst i en kroppsdel) . 

Samir Ami n har vist i detalj at klassekonstellasjonene og den 
tilsvarende inntekts f ordelingen i u-landene er grunnet i met
ropolkapitalenes akkumulasjon i verdensmålestokk, i den "glo ... 
bale arbeidsdelingen" .. Disse klassekonstellasjonene innebærer 
en "systematisk forvridning" over mot import og produksjon av 
luksusvarer på bekos'tning av produksjonen av masseforbruks
varer i u-landene: 

"Sektor Il vil derfor være offer for et systematisk handi
cap: den vil ikke give anledning til no geQ .efterspørsel 
af sine egne produkter, og den vil ikke tiltrække kapi
tal eller arbe jde, der kan sikre dens modernisering. 
Dette forklarer tilli ge "suhsistenslandhrugets " stagna
tion, hvis potentielle produkter kun til trækker ringe 
efterspørsel, og som ikke modtager ressourcer i et om
f ang, de r er tilstrækkeligt til at give anledning til 
forandringer af nogen betydning . 11 28 

Enhver "modeY'(liserings~" eller "utviklingsstrategi " som baser
es på pro f itabilitet, vil nødvendigvis forsterke og fordype 
denne "systematiske f orvridn?.'.ngen " dersom de herskende klas
sestrukturene foPblir uherør t eller til og med konsolideres 
ytterligere . 29 I det etterføl gende ska l vi se at "den grønne 
revolusjon" nettop var en slik strategi. 

Det tradisjonelle jordbruket eller "subsi.stenssektoren" i 
periferikapitalisrnen er en marginalisert sektor, deformert, 
avskå ret fra sin opprinnelige reproduksjonssammenheng i s arn-
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funnet som helhet og fortrengt til en sosial bekevje gjennom 
metropolkapitalenes innt~engning i koloniene. I disse struk
turelle forholdene ligger også årsakene til det permanente 
gapet mellom befolkningsvekst og økonomisk utvikling i denne 
sektoren. Men nettopp disse "misforholdene" er grunnlaget for 
denne sektorens funksjon innen periferikapitalismen som hel
het: Den fungerer først og fremst som .et reservoar av billig 
og disiplinert arbeidskraft for den "moderne" sektoren, for 
plantasjene, godseierne, latifundiaene, de kapitalistiske 
farmerne, for gruvene, importsubstitusjonsindustriene og i 
det siste ikke minst for de raskt ekspanderende ekspor t indus
t r iene (som representerer en utvidelse av den eksisterende 
eksportsektoren) . 30 Dessuten har selvsagt de parasittiske 
klassene i u-landene et veldig behov for denne billige ar
beidskraften som hustjenere. 

Lønningene i den "moderne" sektoren kan faktisk holdes langt 
under arbeidskraftens verdi fordi en del av arbeidskraftens 
reproduksjonskostnader dekkes i den "tradisjonelle" sektoren: 
Mens fedre emi grerer for ~ortere perioder eller pendler til 
latifundiaene, jordgodsene, .fabrikkene og gruvene, eventuelt 
arbeider som hustjenere, må resten av familien underholde seg 
på jordlappene i den "tradisjonelle" sektoren .. Subsis tenspro
duksjonen i den "tradisjonelle " s ek t or en er dermed grunn laget 
for den ekstreme utbyttingrm _i den "moderne " sektoren . Som 
Ernest Fetler påpeker, eksisterer det derfor et inti~t inter
essefelles skap mellom regjeringene, jordeierne, det nasjonale 
bo rgerskapet og den utenlandske kapitalen i u-landene: 

" ... en vital 'interesse av å opprettholde en agrarstruktur 
i u-landene som for alle praktiske formål er blitt en sik
ker kilde for rikelig , billig og lydig arbeidskraft og 
følgeli g fabelaktige profitter til nasjonale og uten
landske investorer. 11 3 1 

Idag begynner i~idlertid denne arbeidskraftkilden å få et gro
tesk omfang : Befolkningspresset, arbeidsløsheten og sulten på 
landsbygda øker med voldsom fart: Bare en brøkdel av menneske
massene som søker inn til byene, får noe som helst arbeid. 
Resten frister hungerstilværelsen mellom liv og død. 

Massehungers·nøden i u-landene kan avs.kaffes bare gjennom om
f a ttende j ordreformer (omfordeling av jorda) og andre Økon
omiske og s osiale strukturelle forandringer, innbefattet ' av
skaf felse av de patr iarkalske fami liestruk turene og kvinnenes 
slaveposisjon . Men slike grunnleggende forandringer strir mot 
de herskende klasseinteressene, mot godseiernes og latifundia
eiernes. interesser, mot interessene til den nasjonale og uten
landske kapitalen og mot interessene til regjeringene som ik
ke engang får røre ved den patriarkalske familien, fordi den 
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utgjør en nødvendig og integrert del av deres strukturelle 
og ideologiske maktgrunnlag. Eneste muligheten for en av
skaffelse av massehungersnøden i u-landene er , derfor radi
kale politiske og sosiale omveltninger som vil måtte inne
bære utbrudd ~ra det imperialistiske verdenssystemet. 

I 

Den "grønne r evolus jon" var et stor s t ilt f orsøk på å f or hi nd
·r e dette r adika le alternativet ved å gjøre de t både overfl ød
i g og umulz' g gj ennom teknokratis ke midler. Men disse midlene 
hadde også vidtrekkende sosiale implikasjoner og effekter: 
Gjennom den "grønne revolusjon" skulle massehungersnøden i . 
u-landene avskaffes ved overgang til et moderne, teknologisk 
avansert, kapitalistisk farmerjordbruk etter amerikansk 
mønster: Denne "revolusjonen" både "er og er ment å være et 
verdensomspennende kontrareform-program" (Ernest Fetler). 32 

At det riettopp var to av de aller største representantene for 
den internasjonale monopolkapital, Rockefeller og Ford som 
først tok initiativ til dette programmet, var ingen tilfeldig
het . . Dens "omsorg" for u-landene, er ikke noe annet enn en 
omsorg for dens egne, verdensomspennende reproduksjonsbeting
elser. I det følgende skai vi studere dette fenome~tog noen 
av dets konsekvenser i to av de landene der det har hatt 
størst utbredelse og betydning, Mexico og India. 

DEN "GRØNNE REVOLUSJON" I MEXICO 
Mot sl ut ten av 30-ånme var landsbygda i Mexico inne i en pro
sess av omfattende jordreformer. Slike reformer var blitt 
krevd av bøndene siden "revolusjonen" i 1910 _.33 I den nye 
forfatningen av 1917 ble de gjort til politisk programpunkt, 
et uttrykk for at de borgerlige "konstitusjonalistene" måtte 
yte bøndene visse innrømmelser for å sikre seg den politiske 
makten. 34 Men først president Lazaro Cardenas '(1935-40) prøvde 
·for alvor. å sette dette programmet ut i livet. Og som Ernest 
Fetler bemerker: " ... det er kanskje ikke noen tilfeldighet at 
perioden med den høyeste intensitet (i jordreformene) var 
under den store. depresjonen i 1930-årene. " 35 Jordreformene i 
denne perioden bidro til · å bremse masseflukten fra landsbygda 
og å dempe den enorme arbeidsløsheten både i byene og på 
landsbygda. 

Gjennom reformene . ble store jordgods - haciendas delt opp og 
fordelt på tidligere jordløse eller avhengige bønder i form 
av kommunalt eide ejidos . 36 De som ble tildelt ejidos~ fikk 
rett til å bruke disse j.ordstykkene på livstid og la dem gå 
i arv til andre familiemedlemmer. Men ejido-jord kunne ikke 
pantsettes eller selges. 37 Mellom 1935 og 1940 ble nesten 18 
millioner hEk tar, eller 4 7% av all dyrkbar jord i Mexico, 
fordelt mell om 811.000 brukere, på denne rnåten .38 
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"Jordreformprogrammet i Cardenas' regjeringstid skapte 
således en betydelig ny sektor innen det mexicanske 
jordbruket, et system av små handelsbruk ... sd'ln ble 
viktige bidragsytere til den nasjonale jordbrukspro
duksjonen. I 1940 sto ejido-sektoren som helhet for 52% 
av verdien av jordbruksproduksjonen i landet. 11 39 

Jordreformene hadde imidlertid en rekke begrensninger: Gods
eiere (hacendados) som drev godsene sine "effektivt", fikk 
beholde dem uberørt. Godseiere som måtte late fra seg jord, 
fikk dessuten beholde svært store arealer; og de bestemte 
selv hvilke deler av godsene som de ville overlate til ejidos 
og hvilke deler de ville beholde som sin privateiendom. Dette 
innebar at "de tid:!.igere hacendados eller arvingene deres 
holdt tilbake de beste delene av farmene sine og med det ofte 
kontrollen over vannet i områder med kunstig vanning (irriga
sj <Yrl) :· Over en le·ngre periode har 

0

dette medført en ny situa
sjon av alvorlig ulikhet.· .. 114 0 

De fleste brukene som ble til gjennom jordreformen i 30-årene, 
var faktisk sa små og/eller hadde så dårlig jordbunn at bruk
erne bare så vist kunne livnære seg på dem. Rundt 1940 var 

"langt de fleste brukene i Mexico små subsistensflekker 
som enten tilhørte minifundistas skapt av tidligere ag
rarprogrammer med vekt på viktigheten av privateiendom, 
eller de tilhørte fattige ejidos eller medlemmer av gamle 
landsbyfellesskap. Disse jordlappene som stort sett fantes 
i avsidesliggende områder, i fjellskråninger, eller i 
steinet terreng med dårlig jordbunn og et uberegnelig 
klima, ble holdt av 86% av alle jordbrukerne i landet så 
sent som i 1950. Produksjonen fra alle disse brukeene inn= 
gikk knapt i den lokale eller nasjonale handelen, slik 
produksjonen fra mange bedrestilte ejidos begynte å gjøre. 
Og alle disse små og fattige brukene ble bare i liten grad 
involvert i statlige programmer for bedre helse og utdan
ning på lan.dsbygda. 11 41 

Men trass i at jordreformen lot godseierne ble sittende med 
den beste jorda, var avkastningen pr. arealenhet i ejidos
sektoren i 1940 faktisk en del høyere enn på de store privat
eide godsene. 42 Dette skyldtes ikke .minst de store lånene til 
ejidosbrukene gjennom Ejidos Nasjonale Kredittbank, som ble 
opprettet av Cardenas-administrasjonen. Økningen av produkt
iviteten på ejidosbrukene som ble muliggjort gjennom disse 
lånene, var hovedgrunnen til at jordbruksproduksjonen Økte 
med gjennomsnittlig 5.2% pr. år. mellom 1935 og 1942. 43 

Cardenas-regjeringen bidro imidlertid til å legge grunnlaget 
for en enda sterkere vekst i industriproduksjonen enn i jord
bruket. Utover i 30-årene var det en drastisk synking i 
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Mexicos valutainntekter på grunn av de synkende råvareprisene 
og -eksportene forårsaket av depresjonen i metropolene. 
Dermed oppsto det alvorlige problemer med ~ finansiere Mexi
cos importer av, industrivarer fra metropolene. (I 40-årene 
ble det dessuten vanskelig overhodet å oppdrive disse varene 
fra metropolene; fordi økonomiene der ble fullstendig om
funksjonert for krigsproduksjon, og det internasjonale sivile 
transportsystemet brøt sammen). Regjeringen i Nexico reagerte 
på denne situasjonen med de samme tiltakene som regjeringene 
i de fleste andre latinamerikanske landene, nemlig ved å 
fremme i ndus t ria liser ing gjennom impor tsuhstitus jon : Over et 
ganske kort tidsrom ble det bygget en rekke "enkle" industri
er som produserte varer som tidligere var blitt importert, 
det vil si: konsumvarer til det nasjonale borgerskapet og 
jordeierklassen med sin eksistensbasis i eksportsektoren. For 
å fremme denne industrialiseringen opprettet regjeringen toll
murer og delvis totale importforbud (først og fremst for en 
rekke "ikke-essensielle" konsumgoder som tobakk, alkohol, kos
metika osv.). Dessuten ga den de fremvoksende industriene 
store~ subsidier og billige lån. Det er viktig å holde klart 
at denne industrialiseringen gjennom importsubstitusjon i 
førs te omgang (fram til ca. 1959) foregikk hovedsakelig på 
basis av en nasjonal kapi talakkumulas j on som i stadig større 
grad krevde sin tributt fra .jordbruket. 

Ved valgene i 1941 fikk borgerskapet i Mexico den fulle kon
trollen over statsmakten. Under president Avila Camachos re
gjering (1941-46) va~ . handels- og industriinteressene sikret 
en r;ier uforbeholden regjeringsstøtte enn noen gang før. Mel
lom 1940 og 1950 Økte industriproduksjonen med gjennomsnittlig 
8.1 % pr. år, og store menneskemasser flyttet fra landsbygda 
for å søke arbeid i de ekspanderende industrisentrene. Det er 
blitt anslått at ca. 200.000 mennseker flyttet fra jordbruks
til industriarbeid bare mellom 1940 og 1944. 4 4 Dette medførte 
en relativt stor økning av arbeidslønningene i jordbruket; og 
jordbruksproduksjonen begynte å stagnere, samtidig som pris
ene på jordbruksvarer steg kraftig: "Mellom 1939 og 1948 økte 
for eksempel engrosprisene på matvarer i Me xico City med 175 %, 
mens engrosprisene på alle andre varer Økte med ba re 153%. 11 45 

Selvsagt utgjorde sysselsettingen i industrien i Me xico i 1948 
en svær t liten andel av ·det totale s ysselsettingsvolumet, sam
menlignet med me tropolene. Og industrien som vokste fram, 
tjente først og fremst til å forsyne det nasjonale borgerskap
et og restene av godseierne med konsumvarer som tidligere var 
blitt importert. Luksusvaresektoren - sekto r III i skjemaet 
vårt ovenfor - ble med andre ord delvis fo rvandlet fra en im
portsektor til en innenlandsk industrisektor. Men selv om in
dustriens sysselsettingsandel var liten, så var veksten i in
dustrisysselsettingen så stor at det oppsto knapphet på jord- ' 
bruksvarer i industristedene . 
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I 1943 var det dessuten en alvorlig avlingssvikt på mais som 
gjorde at prisen røk i været. Dette resulterte i velqige de
monstrasjoner og reisninger over hele landet, særlig i de nye 
industrisentrene. Camachos-regjeringen som var like fiendtlig 
mot ejidos-systemet som ·de gamle godseierne, la str-aks hele 
ansvaret for avslingssvikten på e jidos- sektol!.'en: Der!. ble be
skyldt for å være "ineffektiv" og ha lavere produktivitet enn 
privateide bruk. 45 Året 1943 var et avgjørende vendepunkt i 
regjeringens politikk overfor ejidos-sektoren . Samme året 
sendte Rockefeller Foundation den første gruppen av jordbruks
forskere til Mexico. Vi skal i det etterfølgende se at dette 
ikke var noe tilfeldig sammentreff. 

Jordreformene var prisen Cardenas-regjeringen måtte betale 
for å sikre seg støtte fra bøndene. Og denne støtten var en 
ufravikelig betingelse for at borgerskapet i Mexico - under 
beskyttelse av Cardemas-regjeringen - kunne etablere seg som 
herskende klasse. Straks denne prosessen var fullbyrde t, ble 
regjeringen (Camacho) en fiende av jordreformene: Bondereis
ningen av 1910 som kostet p.ærmere 2 millioner menneskeliv, 47 

resulterte fullt og helt i en borgerlig "revolusjon", en 
borgerlig maktkonsolidering, 31 år etterpå. 

Siden begynnelsen av 1940-årene har det skjedd en systematisk 
diskriminering av ejido-sektoren i det mexicanske jordbruket: 

"··'jordbrukspolitikken til de mexicanske regjeringene 
i 40- og 50-årene diskriminerte jordreform-sektoren, 
mens den oppmuntret private kommersielle farmer .gjennom 
massive statlige investeringer i infrastrukturen pa 
landsbygda, i kreditter og mekanisering. Mellom 1941 og 
1952 ble f.e~s. 18% av det totale føderale budsjettet og 
90% av jordbruksbudsjettet brukt til store irrigasjons
prosjekter som omformet noen få nordlige stater (særlig 
Sonora, Baja California, Tamaulipas og Sinaloa) til kom
mersielle jordbruksområder. Størstedelen av disse nye 
irrigasjonsområdene ble solgt som privateiendom - ofte 
til familier av kjente politikere og forretningsfolk, 
så vel som t'il ansatte i statsadministrasjonen. " 4 8 

?·1ellom 1936 og 1940 investerte Ejidos Nasjonale Kredittbank 
gjennomsnittlig 60 millioner pesos pr. år i ejido-sektoren. 
Etter 1941 var utlånene fra denne banken konstante, og de 
sank jevnt og sikkert som andel av den totale utlånsbalansen 
til jordbruket. 49 I stedet ble nå d~ statlige lånene, sær
lig de langsiktige lånene til driftsutstyr, kanalisert til 
det private kommersielle jordbruket: 
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rinnelig skapt for å yte billige lån til småbrukere. 
Under · Aleman-administrasjonen (1947-52) ble reglene for 



denne banken modifisert slik at de tillot transaksjoner 
med kredittunionene til store jordeiere. Samtidig økte 
bankens utlånsmasse av langsik~ige lån fra gjennomsnitt
lig 21 millioner pesos pr. år i 1941-45 til 271 million
er pesos p~. år i 1946-50."50 

Men den nye satsingen på den private jordbrukssektoren. og 
spesielt de store jordeierne, kunne ikke hindre at jordbruk
et i Mexico i . 1953 opplevde et av de verste uår på lange tid
er. Omfattende tørke sammen med en epidemi av kornbrann øde
la avlingene og nødvendiggjorde store importer av korn . Nå 
hadde imidlertid forskergruppen til Rockefeller Foundation 
utviklet nye, brannr'esistente, hØytytende varianter (HYV). 
Regjeringen opprettet spesielle komiteer, såkalte Direktiv
komiteer ·For Irrigasjon, for å fremme utbredelsen av de nye 
variantene: 

"Såkornvariantene som var assosiert med den gryende "grøn
ne revolusjon", kunne gi betraktelig høyere avkastninger 
bare når de ble integrert i en teknologisk "pakke" som 
inkluderte kunstgjødsel, insektdrepere -og tilførsel av 
fuktighet til jorden i presise mengder til nøyaktige tids
punkter. Dette faktum gjorde det umulig for flertallet av 
bøndene i Mexico å dra fordel av de nye variantene. Den 
"grønne revolusjon" ble synonym med en kapitalintensiv ut
vikling som var åpen bare for dem som kontrollert.e til-- · 
strekkelige ressurser (jord og vann) til å ha mulighet 
til å investere i de relativt kostbare nye innsatselement
ene. De 'tradisjonelle' mini f undis tas eller opprinnelige 
bøndene i landet - som levde på subsistensnivå eller nær 
subsistensnivå -, utgjorde 80% av de mexicanske bøndene. 
Men de ble stående fullstendig utenfor den "grønne re
volusjonen" fordi de ikke tilfredsstil te kravene for å 
delta i den. ( .. . ) Den nye teknologien var utviklet for 
å øke jordbruksproduksjonen særlig til de relativt vel
havende kommersielle farmene. De n ble ikke utviklet for 
å bedre levekårene til massene av underernærte landsby
innbyggere, men for å fø byene." 51 

Vi s å foran at de tidligere godseierne eller arvingene deres 
holdt tilbake de beste delene av godsene sine og sikret seg 
vannet i irrigerte områder under jordreformene i 30-årene. 
Først og fremst disse tidligere haciendados - nå som kapital
istiske farmere - og de kapitalistiske farmerne i ae nye 
stats f inansierte irrigasjonsområ dene nord-vest i landet .kom 
til å profi tere på den "grønne revolusjon". Etterhvert som 
disse gruppene Økte sin økonomiske og dermed politiske makt, 
ble e jidosektoren utsatt for en stadi g mer systematisk og pro
grammert statlig diskriminering : "Dette programmet nå dde sitt 
høydepunkt tidlig i 50-å rene. Det f ikk sitt institusjonelle 
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uttrykk da loven for jordbrukskreditter ble reformert slik at 
den forbød dannelse av regionale interessegrupper blant bønd
ene for kjøp og salg av innsatselementer og produkter, assu
ranseordninger osv . De gruppene som allerede eksisterte, fikk 
ett år på seg til å oppløse seg." 52 Samtidig ble ejido-bøndene 
tvunget til å ta i bruk de nye "høytytende variantene" og å 
kjøpe de tilhørende innsatselementene i den "teknologiske pak
ken". 

"Utover i 50-å rene merket så eji do-bøndene med engstelse 
at de nye innsatselementene var assosiert med høyere 
driftskostnader, uten at de greidde å utnytte disse inn
satselementene på en lønnsom måte. En funksjonell respons 
på dette dilernm2et var at det dannet seg en blomstrende 
svartebørs for innsatselementer til jordbruket i de fleste 
områder med handelsjordbruk i Mexico. 11 53 

Ejido-bøndene fant det med andre ord mer lønnsomt å selge inn
satselementene de var tvunget til å kjøpe, for langt under 
innkjøpsprisen enn å bruke dem selv! "I denne prosessen er 
det ejido-sektoren som må betale regningen. For den betaler 
full pris for innsatselementene som senere selges for halv
parten så mye. Og private farmere kjøper såkorn, kunstgjødsel 
og insektdrepere til -sterkt nedsatte priser hos svartebørs
handlere som håver inn profittene på 'dennP. handelen. 1154 De 
viktigste grunnene til denne tilstanden er mangelen pa irri
gasjonsanlegg, den relativt lave bruksst(irrelsen og den al
vorlige kredittmangelen i ejido-sektoren. s4 a 

Under disse forholdene er det ikke underlig at e jido-sektor
ens gjeldsbyrde har økt med rasende fart: "Det er vanskelig 
å finne pålitelige statistikker. Men vi kan legge merke til 
at mellom 1953 og 1960 ble Ejido-Bankens utestående forfalte 
lån tidoblet. I 1960 nådde de 473 millioner pes0s, eller 69% 
av bankens totale portefølje."55 · Samtidig er det som sagt 
blitt stadig vanskeligere for e jido-sektoren å få lån i det 
hele tatt. I 30-&rene hadde ejido-brukene langt høyere be
låning pr. hektar enn den private sektoren .. Men i 1960 var 
dette forholdet omsnudd. Da var kreditten pr. hektar i den 
private sektoren gjennomsnittlig 13% høyere enn i ejido
sektoren. I de typiske områdene for den "grønne revolusjon" 
var forskjellen mye større, stort sett langt over 100%, 56 
Mye av de store kredittene til den private sektoren har gått 
til å bygge ut nye irrigasjonsanlegg, særlig i de nordlige 
og nordvestlige delstatene. I 1960 var 58.4% av det totale 
irrigerte arealet i Mexico på private hender, mens bare 41.6% 
tilhørte e j ido-sektoren . I de typiske områdene for den 
"grønne revolusjon'' var forskjellen mye større, med gjennom
gående mer enn 70 % av det irrigerte arealet på private hend
er. 57 
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Som følge av denne systematiske diskrimineringen har produkt · 
iviteten i ejido-sektoren sunket stadig mer i forhold til den 
private sektoren. I 1940 var avkastningen pr. arealenhet 
større i ejido-sektoren enn i den private, men i 1960 var den 
gjennomsnittlig 25% høyere i den private sektoren.58 Result
atet av den statlige diskrimineringen og den stadig lavere 
lønnsomheten (for ikke å si de stadig større driftstapene) i 
ejido-sektoren, var at bøndene begynte å leie ut jorda til 
p'rivate farmere og godseiere. Utleie av ej'ido-jord er riktig
nok "forbudt ved lov i Mexico (unntatt i spesielle tilfeller 
av fysisk uførhet). En ejidotario som velger å tillate en an
nen person å drive jordstykket hans, må derfor oppnå still
tiende samtykke ikke bare fra jordbruksmyndighetene i lands
byen sin, men også fra statlige embetsmenn. Slikt samtykke 
koster penger. 11 59 Likevel har stadig flere e j1'.do-bønder fun
net det best å betale bestikkelsespenger og leie ut jord
stykkene sine. Midt i 1960-årene var f.eks. over 80% av ejido
jorda i Yaqui-dalen kommet på utleie: "Bare bestemmelsen om 
at ejido-jord ikke kan selges, har hindret at ejidotarios i 
mange områder er blitt definitivt utstøtt fra jordlappene 
sine og forvandlet til dagarbeidere igjen': 6D 

Bare et fåtall store og irrigerte ejido-bruk har vært i stand 
til å dra fordeler av den "grønne revolusjon". 61 Men også de 
fleste privateiende bøndene har vært tapere i denne prosessen. 
I 1960 var bare 15 .1% av det totale dyrkede arealet i Mexico 
irrigert. 62 Størstedelen av disse 15 prosentene var i hendene 
på store private farme.re eller godseiere. Flertallet av bønd
ene i den private sektoren holdt derimot til på små jordflek
ker uten noen irrigasjon. En rekke små bønder (50 mål og 
mindre) har gått fallitt. De" ... er blitt tvunget til å sel
ge til andre farmere. På den måten er det blitt en stadig re
duksjon i antallet private kommersielle farmer i noen av de 
mest kjente sentrene for den "grønne revolusjori" og en økning 
av størrel1!en på hvert bruk . 11 6 3 

Selvsagt har den "grønne revolusjon" resultert i en Økning av 
hveteproduksjonen i Mexico: Den ble firedoblet fra 512 tusen 
tonn i 1952 til 2.1 millioner tonn i 1967. Det gir en gjen-
nomsnittlig vekstrate på 9.8% pr. år i dette tidsrommet.64 
Den samlede jordbruksproduksjonert har derimot vist mindre 
imponerende vekstrater: ·Mellom 1948/52 og 1968/72 økte den 
med gjennomsnittlig 4.5% pr. år. Mellom 1960 og 1970 var øk
ningen bare 3.1% pr. år, faktisk mindre enn befolkningsvekst
en på 3.5% pr. år .i dette tidsrommet. 64 a Under den "grønne 
revolusjon" i Mexico økte fit>lgelig den totale jordbrukspro
duksjonen langt mindre enr{ under jordreformen i 30-årene 
(5.2% pr. år mellom 1935 og 1942). Den lave vekstraten for 
jordbruksproduksjonen i 60-årene tyder på a t den "grønne re
volusjon" var forbi allerede rund t 1960. De relativt lave 
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vekstratene for den totale jordbruksproduksjonen helt siden 
1950 gir dessuten grunn til å anta at den Økte hvetepr~duk
sjonen slett ikke bare skyldtes høyere avkastninger pr. are
alenhet (jfr. "høyt-ytende varianter"), men i stor grad en 
utvidelse av hvetearealet på bekostning av andre vekster 
(bønner, poteter, hirse ovs .). Men uansett hvordan dette saks
forholdet .er: Mellom 1950 og 1960 var Mexicos samlede nettoim
port av hvete og mais på nesten 300 millioner dollars. Mellom 
1963 og 1969 hadde landet derimot en samlet nettoeksport av 
disse to kornslagene på 400 millioner dollaxs. 65 

Størstedelen av den veldige produksjonsøkningen - først og 
fremst av hvete var konsentrert på noen få store bruk. Alle
rede i 1960 sto bare 0.5% av samtlige bruk for 32% av den sam
lede jordbruksproduksjonen, mens 1.3% av samtlige bruk sto for 
hele 54% av den samlede jordbruksproduksjonen og for 80% av 
den totale produksjonsøkningen mellom 1950 og 1960.66 Men selv 
fra et borgerlig økonomisk synspunkt kan ikke denne enorme 
konsentrasjonen av produksjonen sies å innebære en "effisient" 
utnyttelse av ressursene i mexicansk jordbruk. I 1950 var nem
lig de nevnte 0.5% av samtlige bruk i besittelse av hele 38% 
av all "kapital" investert i det mexicanske jordbruket (inn
befattet i jord). 67 Samme året var gjennomsnittsverdien til 
driftskapitalen på privateide bruk over 50 mål ca. 8000 pesos. 
På privateide bruk under 50 mål var derimot driftskapitalens 
gjennomsnittsverdi bare 228 pesos, og på ejido- brukene ca. 
1000 pesos.68 Ernest Fetler skriver: "De tilgjengelige data 
synes å understøtte antagelsen om at fordelingen av rikdom er 
betraktelig mer ulik enn den rene fordelingen av jordressurser 
og inntekter, og at driftskapitalen og den faste kapitalen ut
enom jord er praktisk talt fullstendig i hendene på de store 
farmerne." 69 Jfr. forøvrig tabell 6. 

Tabell 6. Verdien av driftskapitalen i mexicanske jordbruk i 
den private sektoren og i ejido-sektoren i 1960.70 

Sektor og Antall Antallet Verdi av Verdi av 
bruks større 1 se bruk bruk %- maskiner, enkle 

fordelt utstyr og jordbruks 
kjøretøyer redskaper 

% % 

Private bruk: 
- Større enn 50 mål 371.445 14% 67% 25% 
- Mindre enn 50 mål 756.915 29 2 27 
- Alle private bruk ll28. 360 43 69 52 
~jido-bruk: i455.225 57 31 48 

Total: 2583.585 100% 100% 100% 
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Samtidig med den veldige rikdomskonsentrasjonen i jordbruket 
har det vært en økning av de brakklagte arealene. I 1950 yar 
o·.5% av det totale dyrkede arealet i Mexico brakkland, i 1960 
hadde denne andelen Økt _til 1.1%. 71 Dette har sannsynligyis 
sannnenheng med stagnasjonen i procfuksjonsveksten ettersom det 
indre markedet> nærmet seg metningspunktet rundt 1960. 

Straks hveteprisene ble ugunstigere som følge av metningen av 
det indre markedet (rundt 1960), sluttet de rike farmerne å 
reinveste!e den totale profittmassen i jordbruket. Det ble en 
stadig større kapitalstrøm fra jordbruket, hovedsakelig til 
den uproduktive sektoren: 

"De medlennnene av farmer-eliten som gjennom årene har 
greidd å samle seg opp .mest jord, er ofte de som har in
vestert kraftig i tertiærsektoren, i handel og bankvirk
somhet. Den 'grønne revolusjon' har medført en Økt kapi
talstrøm fra jordbruk til handelsvirksomhet; og de som 
har kommet til å manipulere betingelsene for denne ut
vekslingen, har profitert voldsomt. Således kan en finne 
en ny krysning av latifundista - bank - forretningsfolk 
på toppen av maktpyramiden i de urbane sentrene i områd
er med handelsjordbruk. Disse områdene er ofte fast kon
trollert - både politisk og økonomisk - av en handfull 
familier." 72 

I takt med kapitalakkumulasjonen og mekaniseringen i farmer
jordbruket har det vært en stadig reduksjon av antallet ar- . 
beidere på ·de store _farmene:" .•. gjennomsnittstallet av sys
s.elsat;:te på de store farmene sank fra 6 .1 pr. farm i 1950 til 
5.0 i 1960, mens det økte noe på små bruk og ejido-bruk. Både 
jordløse arbeidere og den yngste generasjonen av ejido- og 
minifundio-ungdom har derfor hatt stadig større vansker med 
å få en jobb." 73 Den nye "teknologiske pakken" og mekaniser
ingen har også medført kortere arbeidssesonger (pløying, så
ing, innhøsting) i farmerjordbruket~ I 1950 var hver land
arbeider ansatt gjennomsnittlig 190 dager pr. år, i i960 
bare hundre dager pr. år. 74 Reduksjonen av antallet arbeid
ere og de kortere arbeidssesongene i farmerjordbruket (sam
men med den sterke befolkningsveksten) har medført en økning 
av reservearmeen og en reduksjon av arbeidslønningene i jord
bruket: I 1950 tjente en landarbeider gjennomsnittlig 850 
pesos pr. år, i 1960 bare 700 pesos pr. år.75 

Arbeidsløsheten i jordbruket er faktisk så stor at en knapt 
kan snakke om en reservearme, men heller om "marginaliserte" 
befolkningsgrupper - et slags moderne filleproletariat, som 
aldri vil ha noen mulighet til å få en varig jobb. 75 a Denne 
situasjonen har ført til en Økende strøm av mennesker som 
søker inn til byene for å finne arbeid. Men den ekspansive 
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fasen av industrialisering gjennom in:portsubstitusjon er for
lengst forbi. Veksten i disse industriene avhenger nå av eks
pansjonen i eksportsektoren. Denne sektoren er det "'rlasjonale 
borgerskapets hovedsakelige materielle basis. Inntektene som 
danner kjøpekraften for industrivarer, har i siste instans 
sin opprinnelse i denne sektoren. Forbindelsen mellom eksport
sektoren og luksussektoren (i form av en kombinasjon av im
portsektor og importerstattende industri) er derfor mer domi
nerende enn noen gang. Dessuten har "moderniseringen" av jord
bruket i forbindelse med den "grønne revolusjon" vært så be
grenset at jordbruket ikke har spilt noen rolle for akkumu
lasjonen av produktiv kapital. Dette forholdet er blitt ytter
ligere forsterket ved at de nye innsatselementene og maskin
ene til jordbruket har vært så teknisk avansert at de måtte 
importeres. Sysselsettingen i industrien som andel av den 
totale sysselsettingen (mannlige arbeidere) økte bare fra 
14.1% i 1960 til 16.4% i 1970. 76 I samme tidsrommet sa:nk be-

arbeidingsverdien i industiien fra 26.3% til 23.3% a~ brutto- · 
nasjonalproduktet,7 7 

Heller ikke de_ amerikanske "utflyttingsindustriene" som har 
etablert seg særlig nord i landet, bidrar til akkumulasjonen 
av en produktiv, nasjonal industrikapital. Disse industriene 
produserer utelukkende for eksport til det nordamerikanske 
markedet; de er bare en utvidelse av den tradisjonelle eks.
portsektoren, og fullstendig på utenlandske hender. Dessuten 
er disse industrienes tilstedeværelse i Mexico betinget av at 
arbeidsproduktiviteten i Mexico er omtrent som i USA, mens 
lønnsnivået er veldig mye lavere. 7 8 Det ekstremt lave lønns
nivået er på sin side betinget av at det er en stor ~eserve
arme av arbeidsløse som gjør det mulig å holde nede lønning
ene. 

Men det er først og fremst utviklingen i jordbruket (med 42% 
av den yrkesaktive befolkningen i 1970, 79) som har bidradd 
til en stadig skjevere inntektsfordeling i Mexico etter den 
andre verdenskrigen. Menom 1950 og .1963 fikk de fattigste 
50% av befolkningen redusert sin andel av nasjonalinntekten 
fra 18.1% til 15.4%. I samme tidsrommet fikk de. fattigste 
20% av befolkningen redusert sin andel av nasjonalinntekten 
fra 6.1% til 3.6%; og den absolutte gjennomsnittsinntekten 
til disse ca. 8 millioner menneskene var "betraktelig lavere" 
i 1963 enn i 1950. 80 

I 1963/64 var den gjennomsnittlige årsinntekten til halvpart
en av familiene i jordbruket på under 250 dollars, mens 4.4% 
av samtlige jordbruksfamilier la beslag på 26. 7% av den sam
lede inntekten i jordbruket. Den gjennomsnittlige familieinn
tekten til den sistnevnte gruppen var 18 ganger høyere enn 
den førstnevntes. 8 11 1958/59 måtte landarbeider- og småbonde-
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familiene i Mexico greie seg med 1700-2000 kcal pr. person pr. 
dag, mens F.N. har satt subsistensminimurn til 2500 kcal. 82 I 
1962 døde 1.37% av den mexicanske befolkningen - eller ca. 
520 .000 mennesI<.10r - på grunn av under- og feilern~ring. 83 

Barnedødeligheten var i 1970 6.1 %, dvs. at av 100 levende
fødte barn døde vel 6 før de hadde fylt ett år.8 4 Kort sagt: 
Mens Mexico ble nettoeksportør av hvete og makthaverne feiret 
den "gr ønne revolusjon", var cj,et flere sultende mexicanere 
enn noen gang før. 

For en del år tilbake skrev Juan Ballesteros: 

" ... det kan vises med matematisk presisjon og forutsies 
med den største nøyaktighetsgrad at moderniseringen av 
jordbruket med den eksisterende fordelingen av ressurser 
og politisk makt; uunngåelig må' lede til mer fattigdom, 
mer~arbeidsløshet, og større undertrykkelse av folkemas
sene på landsbygda. 11 8 5 

Uansett hvordan det va.r med hans matematiske presisjon: I dag 
er det umulig å bestride at Ballesteros' forutsigelse var 
riktig i all hovedsak. 

Bare i Mexico er den "grønne revolusjon" så gammel at den 
virkelig er blitt historie . Mexico var rett og slett den 
"grønne revolusjons" prøveklut . Og erfaringene med denne 
prøvekluten har i visse henseender vist seg å ha generell 
gyldighet. 

DEN "GRØNNE REVOLUSJON" I INDIA 
I Mexico var den "grønne revolusjon" et ledd i bekjempelsen 
av en jordreformbevegelse som hadde sitt utspring i bondereis

·ningen i 1910, og som bare var i sin beg·ynnelse mot slutten 
av 30-årene. I India var den derimot en logisk og konsekvent 
fortsettelse av en "jordreform" som så helt annerledes ut i 
virkeligheten enn på papire t. 

Ved "uavhengigheten" var jordbruket i India typisk "as iatisk
føydalt'', dominert av skatteinndrivere, jordeiere og pengeut
lånere. Særlig skattepakterne - de såkalte zamidarso - hadde 
hatt gode tider under de.t britiske kolonistyret. De innkas
serte mange ganger større avgifter fra bøndene enn det de be
tal te videre til koloniadministrasjonen. I mange tilfeller 
måtte bøndene overlate til ' dem opp til 80% av avlingene, mens 
bare en brøkdel av denne tributten gikk videre til koloniad
ministrasjonen . 86 Gjennom denne akkumulasjonen av rikdom ble 
skattepakterne i stand til å kjøpe opp stadig mer jord, sær
lig fra ruinerte selveiende bønder. Ved "uavhengigheten" var 
disse skatteinndriverne/jordeierne den mest dominerende grup-
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pen innen den indiske "føydal"-klassen. Jfr. forøvrig ta-
bell 7 og 8.8 7 

Tabell 7. Klassestrukturen i indisk jordbruk i 1951. 88 

Sosial klasse: 

"Føydale" jordeiere 
(zamidarer, etc.) 
Selveiende bønder 
Leilendinger av 
alle kategorier 
Landarbeidere 

%-andel av 
jordbruks 
befolkningen 

ca. 2% 
ca. 30 

ca. 41 
ca. 27 

Jordbesi~telse som 
%-andel av totalt 
dyrket areal 

55-60% 
40-45 

0 
0 

Tabell 8. Jordfordelingen i India i 1954/55. 89 

Prosentandel 
av brukene 

47 .0% 
27.0 
13.0 
5.0 
5.5 
2.5 

Areal i acresx 

mindre enn 1 
1' - < 5 
5 - (10 

10 - ( 20 
20 - (30. 
30 og større 

x 1 acre= 4047m2 = 4.047 mål. 

Prosentandel av 
samlet dyrket areal 

1% 
17 
19 
22 
14 
27 

Av tabell 8 'ser vi at 13% av samtlige bruk i India la beslag 
på 63% av det dyrkede arealet i 1954/55. Men selv om jord
fordelingen var et hovedpunkt i reformpropagandaen, forble 
den praktisk talt uberørt i første omgang. Det første staten 
gjorde, var derimot å sjalte ut skattepakterne. For tapet av 
retten til skatteinndriving fikk de klekkelige erstatninger. 
For eksempel zamidarene i delstaten Uttar Pradesh som hadde 
hatt en gjennomsnittlig nettoinntekt på 47.180 r .upier pr. år 
på skatteinnkrevingen, fikk i gjennomsnitt en engangserstat
ning på hele 377.436 rupier.90 I alt forpliktet myndighetene 
seg til å utbetale ca. 6 milliarder rupier i slike erstatning
er, og av dette beløpet var ca. 3.2 milliarder utbetalt i 
1968/69. 9 l ~ Ditlef Kantowsky bem~rker . : 
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"Disse svært høye erstatningene var en innrømmelse fra 
Kongresspartiet som hadde kommet til makten, til de be
stående forholdene. De viser hvilken innflytelse zamidar
ene nå ·hadde fått i partirekkene. Hvis zamidarene virkelig 
var et "parasittisk mellomsjikt" (mellom s'taten og bønd
ene), slik en all tid hadde hevdet, hvorfor fikk de da er-



statninger for tapet av sine føydale privilegier?"92 

Disse kompensasjonsbidragene bidro utvilsomt . t~l oppsamlingen 
av den nødvendige pengekapitalen til den senere mekanisering
en og kapitaliseringen av jordbruket. Dessuten greidde mange 
zamidarer å beholde nesten ·all jorden sin samtidig som de mot
tok store erstatningsbeløp: For det første kunne de beholde 
store arealer for "egen-dyrking" ("self-cultivation".)93 Og 
for · det andre ble "for store besittelser overdradd til de 
tallrike niedlemntene av storfamilien. Tvangsfordrivelse av 
mangeårige paktere var ert daglig foreteelse. På denne måten 
Økte arealene som var fritatt for ekspropriasjon." 94 "Egen
dyrking" ble i mange tilfelle et dekke over leilendirtgsfor
hold som nå ble inngått bare gjennom muntlige avtaler, mens 
de tidligere avtalene hadde vært skriftlige og dermed gitt 
leilendingene en viss sikring mot vilkårligheter fra jordei
erne. I andre tilfelle ble "egen-dyrking" et dekke over drift 
ved hjelp av leid arbeidskraft. Gjennom forbudet av leilend
ingsforholdet hadde -jordbrukslovene dermed en tendens til å 
fremme overgang til lønnsarbeid i jordbruket. 

Et annet og senere ledd i jordreformene var at det ble fast
satt maksimumsstørrelser på alle bruk med tanke på at areal
ene som ble til overs, skulle fordeles på jordløse leilend
inger og landarbeidere. Men disse takstørrelsene var så 
romslige at .de ble uten følger. I 1954/55 var den gjennom~ 
snittlige bruksstørrelsen i de forskjellige delstatene mel
lom 3 og 8 acres. 95 Mer enn 60% av samtlige bruk i India var 
under 5 acres, mens maksimumsstørrelsene som ble fastsatt i 
de forskjellige staten~, varierte mellom 14 og 300 acres.96 
For eksempel i delstaten Uttar Pradesh var det i 1945 12.3 
millioner bondehusholdninger med et samlet dyrket areal på 
41.3 mill. acres. Den gjennomsnittlige bruksstørrelsen var 
med andre ord i underkant av 3.4 acres. 97 Maksimumsstørrelsene 
for eksisterende bruk i Uttar Pradesh 'ble fastsatt slik: "40 
acres jord av god kvalitet, 60 acres av middels eller 80 av 
dårlig kvalitet. Fra og med det sjette familiemedlemmet kan 
det dessuten føyes . til henholdsvis 8, 12 og 16 acres pr. fa
miliemedlem. På denne måten må det imidlertid ikke føyes til 
mer enn henholdsvis 64, 96 og 128 acres. 1198 Hvis en eksister
ende jordeiendom ble lurt "fordelt", ville dermed maksimal
størrelsen bli henholdsvis 104, 156 og 208 acres. Men selv
sagt var bare et forsvinnende antall jordgods i Uttar Pradesh 
~å store som 100 acres'. 

I tillegg til at maksimumsstørrelsene var svært romslige, var 
det også en rekke unntak fra disse reglene i de fleste del
statene. Det gjaldt f.eks. "mekaniserte farmer", "farmer med 
store investeringer", "farmer på et sammenhengende areal", 
osv. 99 
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I tillegg til de manifeste jordeierinteressene som preget - - -
Kongresspartiets praktiske politikk, var be f olkningspresset på 
jor da under de rådende forholdene en annen alvorlig hindring 
for en gjennomgripende jordreform. Noen jordbrukseksperter 
mener at et "økonomisk bruk" som skal livnære en gjennomsnitt
lig indisk bondefamilie, må være på minst 5 acres (= 20 mål'.) 
Andre hevder at de t må være minst 10 acres, og atter andre 
heller til en størrelse mellom disse to ytterkantene.10 0 Der
med sier det seg selv at det i alle tilfeller ville være umul
i g å skaffe "økonomiske bruk'' til alle familier i det indiske 
jordbruket .Allerede" Komiteen for avskaffelse av zamidarene" 
i Uttar Pradesh fastslo i 1948 at ca. 5.3 millioner av de i
alt ca. 12.3 millioner bønder i delstaten måtte fortrenges 
fra brukene sine, hvis resten av bøndene skulle få økonom
iske bruk." 101 Men hvis 5.3 millioner bønder i Uttar Pradesh 
pluss titalls milli0ne r i andre delstater ble fortrengt fra 
brukene sine, ville selvsagt deri indiske samfunnsformasjonen 
ende i totalt sammenbrudd . Den ekstr emt lave akkwrrulas jonen 
av produktiv industr ikapital , som kunne absorber e "over s kudds
befolkningen" f ra jordh1°uket, har derfor vært en avgj ør ende 
hindring for en virkelig jor dreform i India . 

Tabell 9 . Jordfordeling i· India i 1961/62 . 102 

Pros,entandel av Areal i Prosentandel av samlet 
samtlige bruk acres dyrket areal 

17.1% mindre enn 1 1.2% 
44.6 1 - ( 5 17 .9 
19.8 5 - <10 20.7 
11. 7 ' 10 - < 20 23.8 

3.6 20 - < 30 12.8 
3:2 30 og større 23.6 

Av tabell 8 ser vi at 13% av sa,mtlige bruk i India la beslag 
pa 63% av det total e dyrkede arealet _ved "jordreformens" be
gynnelse i 1954 /'55. Dette forhold.et var ubetydelig forandret 
i 1961/62, da "jordreformen" var erklært for praktisk talt 
avsluttet: 13% av samtlige bruk la da beslag på 52% av det 
t o tale arealet . 102a Bå de antallet bruk og det dyrkede areal
et i I ndia bl e selvsag t forandret mellom 1954/55 og 1961/62. 
Derfor er det vanskeli g å trekke sikre slutninger fra sammen
li gninger av tallmaterialet i tabell 8 og 9 . Det ser imidler
tid ut til at gjennomsnittsstørrelsen på bruk over 200 acres 
ikke kan ha blitt nevneverdig forandret i denne perioden. 
Derimot er det mulig at gjennomsnittsstørrelsen på bruk under 
10 acres Økte noe, mens gjennomsnittsstørrelsen på bruk mel
lom 10 og 20 acres må ha sunket (5% av samtlige bruk og 22% 
av det totale arealet i 1954/55; hele 11.7% av samtlige 
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bruk, men bare 23.8% av det t9tale a realet i 1961/ 62). Vi 
merker oss dessuten at prosentandelen bruk mellom 10 og 20 
acres ble mer enn fordoblet, mens prosentandelene for bruk 
over 20 acres og under 10 acres sank noe. Det er de rfor· 
sannsynlig at i alle fall en del bruk som før "jordreformen" 
t~lhørte ·gruppen "over 20 acres", havnet i mellomgruppen so~ 
følge av "jordreformen". (Men her må vi huske at de reelle 
forholdene blir skjult ved at de store brukene ble "oppdelt" 
bare på papiret, dvs . "fordelt" på slektninger osv.). 

Tahell 10 . Pr osentfordeling av arbeiderhusholdninger i 
i ndiske ;jordhr uk med og uten jord. 1 O 3 

Med jord 
Uten jord 

1950/51 

49.9 % 
50.1 

1956/57 

42 .9 % 
57 .1 

1963/64 

38 . 8% 
61.2 

Reduksjonen av prosentandelen bruk under 5 ac res ser derimot 
ut til å ha sin vesentlige forklaring i tallmaterialet i ta
bell 10: Det e r tydelig at mange familier med små j or dflekker 
ble jordløse i løpet av "re f orm-per ioden ". Av tabellen ser 
vi at arbeiderhusholdninger uten jord Økte fra 51.1 % av samt
lige arbeiderhusholdninger i indisk jordbruk i 1950/51 til 
61.2% i 1963/64 . "Arbeiderhusholdninger med jord" kanvel og 
merke ikke livnære sP.g'på flekkene sine, men skaffer største
delen av inntektene sine ved å arbeide for jordeierne: I 1960/ 
61 hadde 36% av samtlige jordbrukshusholdninger i India ingen 
jord eller mindre enn en acre (=4 mål) hver~04 Vi må derfor 
re gne med at over 20% av samtlige husholdninger i indisk jord
bruk var jordløse i 1963/64 . Dette var det viktigste result
atet av den indiske "jordreformen": Leilendinger ble fo r t r engt 
f ra jor dflekkene sine og f orvandlet enten til jordløse arbeid
ere eller "leilendinger" på muntlige, "hemmelige " kontrakter. 

Det offisielle forbudet mot leilendingsforhold medførte der
med en delvis oppløsning av de "føydale" produksjonsforhold
ene og en partiell overgang til "egen-dyrking" og lønnsarbeid. 
De muntlige, illegale l~ilendingskontraktene innebar selvsagt 
en forverring av leilendingenes situasjon og motiverte dem 
til å velge lønnsarbeid som et mindre onde. Det "føydale" 
jordleiesystemet i Iridia (med utleie av små jordlapper til 
mange "paktere") hadde stått i veien for en "modernisering" 
av jordbruket. Med den del vise avskaffelsen av leilending"'" 
systemet og overgang til "egen-dyrking" og lønnsarbeid i jord
bruket fattet stadig flere jordeiere og større bønder interes
se for den "grønne revolusjons" "teknologiske pakke". Slik ble 
den "grønne revolusjon" en konsekvent fortsettelse av den av
sluttede "jordreformen". 
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Utover i 50-årene ble planleggingsmyndighetene stadig mer be
kymret over stagnasfonen i jordbruksproduksjonen og den til
svarende vanskelige forsyningssituasjonen i byene.-Denne be
kymringen resulterte i det allerede nevnte Ford Foundation 
finansierte Intensive Agricultural Districts Program (IADP), 
som omfattet 15 distrikter i 1961. Under uåret i 1965/66 
Økte planleggingsmyndighetene anstrengelsene sine og lot det
te konune til uttrykk gjennom det såkalte Intensive Agricult
ural Deve'lopment Progr am (IADP), som ble lansert i oktober 
1965. Hovedpunktene i dette programmet, som senere har fått 
betegnelsen "Den nye jordbruksstrategien", var at anstrengel
sene for å øke jordbruksproduktiviteten skulle konsentreres 
til områder med sikre vanntilførsler - dvs. vel 20% av det 
totale dyrkede arealet - og at det innen disse områdene skul
le gjøres systematisk~ forsøk på å utbre de nye høyt-ytende 
variantene av mexicansk hvete og ris (utviklet i India). Dess
uten skulle selvsagt bøndene i disse områdene tilbys den til
hørende "teknologiske pakken": kunstgjødsel, ugrasdrepere 
osv., foruten statlige kreditter,pFisi~citamenter,markedsfør
ingsmuligheter og teknisk , rådgivning.107 

Anstrengelsene ga resultater: Hveteproduksjonen Økte fra 12.3 
mill . tonn i 1964/65 til 16.5 mill. i 1967/68 og 20.0 mill. 
tonn' i 1969/7o . 108For alle slags matkorn var imidlertid pro
duksjonsøkningen mindre imponerende: 88.4 mill. tonn i 1964/ 
65 (rekordår), 95 mill. i 1967/68 og 107 mill tonn i 1970/ 
71. 1,09 Hveten sto faktisl.< for nesten hele produksjonsøkningen 
av matkorn i denne perioden, mens produksjonen av ris - Indias 
absolutt viktigste matkorn - stagnerte. Innføringen av de nye 
"høyt-ytende" ri;-variantene må dermed sies å ha vært en fi
asko !J·o Dessuten var heller ikke produksjonsveksten for hvete 
forårsaket bare av høyere avk~stninger, men i nesten like stor 
grad av økning av arealet. Jfr. forøvrig tabell 11. 

TdbeU 11. Gjenriomsni t t lige årlige vekstrater for produksjon
en av hvete~ ris· og samtlige matkorn i hele India. 
%pr .. år .111 

Tidsror:i: 1964/65-1968/69 1964/65-1969/70 

Hvete: 
- Grunnet Økt avkastning 
- Grunnet økt areal 
- Total vekstrate 

Ris: 
- Grunnet økt avkastning 
- Grunnet økt areal 
- Total vekstrate 

Samlet matkornproduksjon: 

5 .O.% 
4.4 
9.4% 

0 "" lo 

0.2 
0 .2% 

- Total vekstrate 1.8% 
x Gjeldet tidsrommet 1964/65-1970/71. 
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Den totale matkornproduksjonen i India økte bare med gjennom
snittlig 3 .2% pr. år under den "grønne revolusjonens" glans
periode (jfr. tabell 11). Dermed holdt den ikke engang tritt 
med befolkningsveksten etter 1965 (jfr. tabell 12). 

Tabell 12 . Til f ørsel av matkorn . Gram pr. capita pr . dag, 
hele. India. 11 2 

1960: 44 7 .4 1965: 4 74 .o 
61: 466.6 66: 402.3 
62: 461.3 67: 395.8 
63: 440.8 68: 456.4 
64: 448.5 69: 417.3 

Men selv om pr.-capita-forbruket av matkorn slett ikke økte 
under den "grønne revolu;jon", så Økte de indiske kornlag- 113 
rene, hovedsakelig hvete til nesten 9 millioner tonn i 197~. 

Og: 
"Mot slutten av 1971 og i 1972 var India i stand til å 
bruke nesten 2 mill. tonn fra sine egne matvarereserver, 

. i første omgang for å fø nesten 10 millioner bengalske 
flyktninger under borgerkrigen i Pakistan og senere som 
matvarehjelp til Bangladesh. 1111 4 Men: "En dårlig monsun 
i 1972 kastet India tilbake på verdensmarkedet som korn
importør . . . 4 mi 11 ioner tonn. :·!•115 

Den "grønne revolusjon'' fremskyndet imidlertid den prosessen 
som allerede var blit.-t satt i gang gjennom "jordreformen". 
Bare de store og mellomstore bøndene hadde økonomiske ressur-

1 ser til å kjøpe den nye "teknologiske pakken": 

"Selv om det har vært gjort spredte forsøk på å bevise 
det motsatte, så er det en overveldende empiri som viser 
at de rike bøndene har hatt nesten eksklusiv adgang til 
den "nye teknologien" ... Den nye såko)'."n-kunstgjødsel
vann-pestisid-pakken medfører en sterk Økning av kravet 
til driftskapital.· De nye profittmulighetene er derfor 
begrenset til dyrkere med store private ressurser og/eller 
adgang til kreditt oå rimelige vilkår. Småbønder og share
croppers (som kan være en og samme person) er derfor 
utelukket på grunn av mangel på ressurser og r.Jangel på 
akseptabel pant." 11 6 

Nå kom det vel med "jordreformens" erstatningsbidrag til stor
bøndene. Bare disse bøndene var dessuten i stand til å oppnå 
noenlunde rimelige lån fra de private pengeutlå nerne (hand
elsmenn, storbønder/godseiere og profesjonelle pengeutl ånere), 
som så sent som i 1962 .sto for nesten 70% av det t o tale kre
dittvolumet i indisk jordbruk . 11 7 Småbønde_r og "sharecroppers',' 
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som var ute av stand til å stille pant, var utelukket fra 
dette pengemarkedet så sant de ikke ville betale ågerrenter. 

I de fleste delstatene har det forøvrig vært en økende tend~ 
ens til å avskaffe systemet med forpaktning til såkalte 
"sharecroppers", dvs. småpaktere som ·betalte en bestemt an
del av avlingen som forpaktningsavgift.118 En · rapport melder 
at det bare i 1969 var nesten 40.000 utkastelsessaker mot 
"sharecroppers" i delstaten Bihar, og ca. 80.000 slike saker 
i delstaten Mysore. 119 Dessuten har det vært en tydelig tend
ens til utvidelse av de store farmene. En studie fra delstat
en Punjab (forøvrig den "grønne revolusjons" mønsterstat) 
viser at "svært store farmere" (over 100 acres) Økte brukene 
sine med gjennomsnittlig 40% mellom 1955/56 og 1967/68. 120 

På grunn av de kortere dyrkningssesongene har den "grønne re
volusjon" medført større sesongsvingninger i etterspørselen 
etter arbeidsk:raft: "Med innføringen av de nye innsatsele
mentene øker etterspørselen etter arbeidskraft i toppsesong
en drastisk. Det uunngåelige resultatet er økte lønninger i 
disse periodene; og denne Økningen vil bli forsterket hvis 
det fins noen form for organisering blant landarbeiderne. 
Arbeidskonflikter blir larigt mer sannsynlige. Den logiske 
reaksjonen på muligheten for arbeidsmangel i toppsesongene, 
økte lønninger og arbeidskonflikter er å minske risikoen 
og gå inn for mekanisering."121 Den gamle, manuelle treske
metoden blir fortrengt av mekanisk treskiug. For eksempel i 
Punjab-Haryana var det 100.000 mekaniske treskere i 1970, 
mot bare 5000 i 1961. 122 Det er også en sterk økning i bruk
en av traktorer for pløying, harving, spredning av kunstgjød
sel osv. I 1970 var det 25.000 traktorer i Punjab-Haryana, 
mot 8000 i 1961. 123 Likedan .er det en tendens til overgang 
til mekanisk innhøsting, automatisk irrigasjon osv. Denne øk
ende mekaniseringen har resultert i en stadig mindre økning 
i etterspørselen etter arbeidskraft, og dermed en tendens til 
økt undersysselsetting og åpen arbeidsløshet i det indiske 
jordbruket. 124 Faktisk har 

"arbeidsløsheten Økt jevnt de siste 20 årene. Den åpne 
arbeidsløsheten ble anslått til 2.5 millioner ved slut
ten av Den første femårsplanen · i 1956. Den økte til om
trent 17 til 20 millioner i 1966 ( ... ) I mange jordbruks
områder kan mennene finne arbeid bare ca. 200 dager i 
året, og ofte får de arbeid bare 1 toppsesongene for så
ing/planting og innhØsting. 11125 

Hens den indiske regjering har lovprist den "grønne revolu
sjon" og bygde opp store hvetelagre, ble ernæringssituasjon
en forverret for en stadig større andel av den indiske jord
bruksbefolkningen: 
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"I 1960/61 levde 38 .0% av alle jordbrukshusholdninger 
(denne andelen besto hovedsakelig av landarbeidere og 
småbønder) under den ekstreme fattigdomsgrensen, basert 
på et svært konservativt anslag av 15 rupier pr. capita 
pr. mnd. i konsumutgifter (1960/51-priser). Denne andel
en Økte til ti4.6 % i 1964/65, og 53% i 1967/68 . 111 20 

Allerede rundt 1960 levde den fattigste delen av befolkningen 
i indisk jordbruk på fysisk eksistensminimum. Av bastante "na
turlige" grunner var derfor den absolutte armoden til denne 
befolkningsgruppen temmelig konstant utover i 60-årene. Der
imot Økte fattigdommen i bredden, slik at den i 1970 omfat
tet en større andel av jordbr1,1ksbefolkningen enn i 1960. Sam
tidig b l e de 10~15% rikeste blant bøndene stadig rikere. John 
P. Lewis fastslo derfor i 1970: "Den grønne revolusjon ·til
hører 'kulakkene' . 11 127 

Den stadig mer omfattende fattigdommen og nøden på landsbygda 
har forårsaket en økende strøm av mennesker som søker inn til 
byene for å finne en levevei: "De fattige i byene er bare en 
oversvømmelse (overflow) av de fattige fra landet til byom
rådene . " 128 Dette har medført økt arbeidsløshet og sterkt 
synkende reallønninger i byene. Ernæringsmessig "sto de 10% 
fattigste på landsbygda i 1967/68 praktisk talt der de var 
ved begynnelsen av tiåret.Derimot er situasjonen til de 10% 
fattigste i byene så avgjort blitt forverret . Som resultat av 
dette har de nærmet seg de fattigste på landsbygda: I 1960/61 . 
var konsumet til de fattigste 5% i byene 27.2% høyere enn kon
sumet til de fattigste 5% på landsbygda; i 1967/68 var det 
bare 4 .5% høyere. Det' samme var tilfelle for de fattigste 5% 
over dem: I 1960/61 var konsumet deres 29.2% høyere enn for 
den tilsvarende gruppen på landsbygda; i 1967/68 var det bare 
10. 2% høyere. "129 Mellom 1963 og 1969sank r eallønnsnivået i 
India med hele 11.9%. 130 Denne synkningen skyldte~ ikke minst 
den tiltagende flukten fra landsbygda til byene i kjølvannet 
av den "grønne revolusjon." Men de fleste menneskene som 
strømmer inn til byene, har ingen sjanse til å finne en jobb 
med synkende reallønn. De ender som tiggere, tyver, prostitu
erte osv., i de voksende og stinkende byslumrnene. Likevel 
var ernæringssituasjonen de flyktet fra, som regel enda verre. 

PERSPEKTIVER OG FØLGER FOR "ØKO POLi TIKKEN" 
Det kan ikke herske tvil o.m. at den "grønne revolusjon" har med
ført en betydelig økning både i produksjonsvolumet og arbeids
produktiviteten i store deler av det mexicanske og indiske 
jordbruk. Ved første øyekast er det derfor overraskende at .den
ne økningen ikke kommer entydig til uttrykk i Paul. Bairochs 
autoritative data over jordbruksproduktiviteten i u-landene, 
jfr. tabell 13. 
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Tabell 13 . Arbeidspr oduktivi teten i j or dbruket, uttrykt i 
rm'.llioner netto di r ekte kcal pr. mannlige yrkes
aktive pr . år, i l"Jexico , Indi a og u-lgndene som 
helhet fo r noen· utvalgte å r.13 2 

1953-5 7 1960-64 1968-72 

Mexico 5 . 5 6.3 6.8 
India 4 ·.1 4.1 3.9 
U-landene som helhet 5.7 5.6 5.5 

Dette tilsynelatende paradokset har sin grunn i at Bairoch 
definerer "mannlige yrkesaktive" . i jordbruket som alle menn 
i arbeidsfør a lder som lever på landsbygda (landsbyen) ' og ikke 
er syssels a tt utenom jordbruket . 133 Den "grønne revolusjon" 
har medført en sterk økning i produksjonen pr. effektiv ar
beidstime . Men samtidig har den resultert i stagnerende et
terspørsel etter arbeidskraft, og dermed Økt undersysselset
ting og arbeidsløshe t og synkende reallønninger i jordbruket. 
Menneskemas sicne som .er blitt utstøtt fra jordbruksproduksjon-· 
en, har ikke funnet sysselsetting i andre sektorer hverken på 
landsbygda eller i byene; eksistensnivået er sunket og nøden 
har tiltatt. Bariochs lave produktivitetstall har nettopp sin 
forklaring i at "overnkuddsbe f olkni ngen" fra jordbruket ikke 
er blitt ahsorbert av en produktiv, akkumulerende industri
kapital. Samme hvor vellykket den "gr ønne r evolusjon" hadde 
væ.rt rent teknisk- produksjonsmes sig sett, kunne den derfor 
ikke ha avhjulpet hungersnøden i u- landene . Det er s å banalt 
at det er pinli~ å si det: Den som vi l ha mat i et kapital
istisk samfunn, må ha penger å kjøpe den f or, så sant han 
ikke kan produsere den selv tsuhsistens j ordbruk), samtidig som 
den "grønne r evolusjon" har resultert i større matproduksjon, 
har den også medført større arbeidsløshet og marginalisering 
og mer hungersnød. Derfor har den indiske regjeringen (etter 
et svakt tilba~eslag i 1973-75) i år opparbeidet et rekord
lager av matkorn på 17 millioner tonn som ikke fant "avset
ning hos forbrukerne". Neste år vil kornlagrene etter all 
sannsynlighet nå det statlig fastsatte taket på 25 mill.tonn. 
Ministeren for mat og jordbruk, Jagjivan Ram, har imidlertid 
gjort det klart · "at han vil ta imot alt matkorn som tilbys 
(den statli g fastsatte . R ."S.) innkjØpsprisen selv om regjer
ingslagrene vokser til 25 mill. tonn og mer. Problemet .. . 
kan løses ved å eksportere matkorn i den utstrekning det er 
et overskudd ... i forhold til bufferlagrene som er nødvend
ige for innenlandske formål. ( . . . ) Det er derfor mulig å 
overveie og til og meci planlegge for eksport av matkorn som 
en normal foreteelse etter et par år . 11 134 
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Hungerslandet India med eksport av matkorn "som en normal 
foreteelse": Dette alene burde være nok til å overbevise 
enhver nymal thusianer og økolo g om a.t hungersnøden i u- land
ene i dag ikke har sin grunn i uoverskridelige fy.sl,ske ·skr ank
er for produksjonen av matvarer, men i sosiale forhold . Vi 
kan være ganske · trygge på at jordbruksproduksjonen i verdens
må lestokk vil holde tritt med den Kjøpekraftige etterspørsel
ert i årene som kommer. De "multinasjonale" agribusiness-sel
skapene som handler med korn, kjøtt, frukt, grønnsaker, 
kunstgjødsel, traktorer, plantevernmidler osv., vil utvilsomt 
sørge for det .135 Men samtidig vil økende milliontall av men
nesker forkrøples eller dø av sult hvert år: Bade "overbe
folkningen" og sulten i u-landene har sin årsak i periferi
kapitalismens sosialstruktur, i det kapitalistiske verdens
systemets r eproduksjonslogikk. Derfor vil "kampen mot hung
ersnøden" ·måtte bli en kamp mellom sosiale klasser både i u~ 
landene og i metropolene: "Matvareproblemet" er uløselig uten 
sosiale omveltninger som gjør slutt på de parasittiske ut
bytterklassene i u-landene og samfun~sstrukturene som er 
grunnlaget for deres eksistens. Det beste beviset for dette 
er den "grønne revolusjon" med alle dens konsekvenser. 

Denne konklusj_onen er i strid med økologenes ressursregnestyk
ke: Det kan sikkert fremføres gode argumenter for at nordmenn 
bør "spise riktigere" (jfr·. Dammanbevegelsens "kostholdsuke") 
for at Norge bør ha større selvforsyningsgrad for matvarer ' 
osv., bare ikke det argumentet at dette vil motvirke hungeren 
i verden. 136 Ikke e~ . eneste munn i u-landene vil bli mettet 
ved at norske arbeide-re "viser måtehold" i sine lønnskrav og 
avfinner seg med redusert forbruk. Derimot ville den norske 
kapitalen få bedre akkumulasjon~- og ekspansjonsbetingelser. 

Økologenes ressursberegninger ser bort fra produksjonsfor
holdene som er bestemmende for ressursbruken og· ·dens former. 
Det dreier .seg om ideologien til en klasse som hverken er di
rekte knyttet til kapitalforholdet som produktive, merverdi
produserende lønnsarbeidere eller som kapitalister: 11 

••• det 
er hverken den he.rskende eller den utbyttede klassen, men 
klassen imellom, klassen som blir ·igjen, den vinglende 
resten . 11137 . 

Middelklassen er en voksende og ideologisk stadig mer inn
flytelsesrik klasse som i dag reproduseres og ekspanderer som 
en nødvendig utvekst på kapitalforholdet selv. Den består ik
ke av "praktikere" i næringslivet, men av folk som stort sett 
lønnes av statlige midler,. "reveny, folk i "den offentlige 
sektoren" i videste forstand. Fra sin sosiale mellomstilling 
adresserer de sine fornuftappeller både til arbeid og kapital: 
"Vi" utbytter naturen; "vi" må redusere ressursforbruket. Det 

179 



sosiale subjektet er "vi", ikke kapitalen. De sosia.le anta
gonismene er ikke lokalisert i kapitalforholdet. Kampen om 
samfunnsordningen ut.spilles tvert imot mellom fornuftige/ 
moralske og ufornuftige/umoralske individer eller-grupper av 
individer. Denne spesifikke klassekarakteren forklarer den 
økologiske bevegelsens store "popularitet": Den har tilheng
ere i alle partier~ er med andre ord politisk legitim på alle 
hold; og alle par tier gjør mer eller rrrindre bruk .av dens pa
rolekatalog i kampen om velgerne. Partiene kappes om å fram
stå som det "økologisk mest ansvarlige parti". 

Den økologiske bevegelsen er uttrykk for en omfattende radi
kaliseringsprosess i mellomlagene. Men selv om dens "teori" -
eller "teorier" - er pre ge t av småborgerlige klassefordommer, 
av middelklassens isolasjon fra den kapitalistiske utbytting
en, så henger den ikke i lufta. Den har sin materielle basis 
i krisefenomener i kapita,lismen som også må få følger for den 
sosialistiske bevegelsen. Men det er betenkelig at de øko
logiske prob.1 emstillingene er blitt slukt temmelig ureflekt
ert og uformidlet på sosialistisk hold.138 På det teoretiske 
nivået i SV ser denne prosessen ut til å ha hatt størst kon
sekvenser for den offisielle imperialismeforståelsen, som 
rett og slett representerer et tilbakeskritt i forhold til 
SF's i slutten av 60-årene.1 39 Det lar seg vanskelig benekte 
at gjennom den "økopolitiske" påvirkningen er SV blitt et 
ambivalent organisatorisk uttrykk for to atskilte politiske 
tendenser: på den ene siden et oppbrudd fra sosialdemokra.ti
et i deler av ar~eiderklassen og på den andre siden en radi
kal middelklassebevegelse. Hvis SV skal løse sine oppgaver som 
et sosialistisk parti med basis i arbeiderklassen, må disse to 
tendensene smelte sammen. Men det kan ikke skje uten en om
fattende marxistisk kritikk og modifikasjon av de herskende 
Økologiske forestillingene i SV. Gjennom en slik prosess vil 
"økopolitikken" måtte gi definitivtavkall på å være partiets 
strategiske ledesnor.1 4 0 

De norske "økopolitikerne" hevder at matproduksjonen i verden 
nærmer seg uoverskridelige fysiske skranker, og at dette er 
en vesentlig årsak .til sulten i verden. Følgelig bør "de rike" 
(som ikke er noen bestemt sosial klasse) spise mindre, og alt 
dyrkbart areal bør legges under plogen. Denne påstanden er i
dentisk med det ene hovedpoenget i nymalthusianernes argument
asjon. Men nymalthusianerne - f.eks . Lester Brown14.l - er mer 
konsekvente enn "økopolitikerne": De viser med ufravikelig 
logikk at det hører uatskillelig sammen med et annet poeng: 
Dersom det er fysisk umulig eller økologisk uforsvarlig å pro
dusere nok mat til at alle mennesker i verden "kan leve. godt", 
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så er det overbefolkning i forhold til den ·fysisk mulige mat
vareproduksjonen i verden. Det er påfallende hvor systematisk 
"økopolitikerne" har unngått denne andre siden av den nyraalt
husianske medaljen. Her skal jeg ikke drøfte årsakene til 
denne unnlatelsen. Men vi kan fastslå at den ikke bare har 
medført at "økopolitikerne" ikke har diskutert og tatt et be
grunnet standpunkt ' til forslagene om "befolkningskontroll" 
som strømmer ut fra Verdensbanken og politisk tilsvarende 
organisasjoner. Denne unnlatelsen har også hindret "øko
politikerne" fra å avklare de samfunnsteoretiske premissene 
for deres egen argumenta3jon. 

Ressursaritmetikerne overser at "mengden av tilgjengelige res
surser" ikke bare er en fysisk, men også samfunnsmessig be
stemt størrelse. De hevder for eksempel at det i dag er mang
el på dyrkbar jord, eller jord som · kan dyrkes uten økologiske 
skadevirkninger. Men dette er ikke tilfelle. Alle jordbruks
eksperter er enige om at ,det dyrkede arealet i verden kan 
Økes betraktelig. Når en ser bort fra de fuktige tropene, 
mener de fleste at det totale dyrkede arealet i verden kan 
økes med opp til 70% uten økologiske skadevirkninger. Mellom 
1960 o~ 1970 Økte det totale dyrkede arealet i verden med 
15%. 14 Hvis denne Økningstakten fortsettes også etter 1970, 
vil ikke det totale potensielt dyrkbare arealet utenom de 
fuktige tropene være tatt i bruk før etter år 2000. Jfr. for
øvrig tabell 14. 

Tabell 14. Faktisk dyrket areal, innbefattet brakkarealene, 
i 1965 og· totalt potensielt dyrkbart areal utenom 
de fukti ge tropene som ikke t renger kunstig van
ning. Millioner hektar .144 

Faktisk d9rket Samlet potensielt 
areal i l 65 dyrket areal 

Asia 470 mi 11. ha. 465 rnill .h·a. 
Afrika 160 " li 500 li li 

La tin-Arne rika 80 li " 370 li li 

Nord-Amerika 240 li li 450 li li 

Australia/New Zealand 20 li li 120 li " 
Europa 150 li li 170 " li 

Sovjetunionen 280 " li 350 li " 
Sam: 1400 mill .ha. 2425 mill. ha. 

Den "generelle konklusjonen" av de fleste klima- og jords
monnundersøkelsene fra de siste årene er at "det dyrkede a
realet i verden kan Økes med ca. 50% til oppdyrkingskostnad
er pr. acre som kan måles i hundrer av dollars (ingen urime
lige utlegg sammenlignet med produksjonsverdien de vil re-
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sultere i over et stort antall år)" 14 5 I tillegg kan både 
det potensielt dyrkbare arealet i verden og avkastningene på 
allerede dyrkede arealer økes betraktelig gjennom kunstig 
vanning uten at det medfører Økologiske skadevirkbinger. 14 6 
Mulighetene for vannkontroll i de store elvedeltaene er hel
ler ikke qJå langt nær uttømt: I Sør- og Sørøst-Asia for eks
empel gjenstår det mye å gjøre i Ganges-Brahmaputra- og Me
kong-systemene. Til denne listen kan vi føye den øvre Nilen 
i Afrika, Sao Francisco-elven i Brasil o·g mange andre store 
elver.14 7Den indiske regjeringens Irrigation Commission har 
beregnet at det irrigerte arealet på 43 mill. hektar i India 
i 1973/74 kunne dobles i de neste 30 årene til en kostnad av 
ca. _14 milliarder dollars, dvs. ca. 20% av Indias n~værende 
bruttonasjonalprodukt og bare 30% mer enn de føderale s,tats
utgiftene i budsjettåret 1974/75. 14 8 

Men det er enda viktigere at det ikke minst i u-landene er 
store br akkarealer som kan tas i b .ruk kostnadsfritt. Ernest 
Fetler har beregnet at ca .. halvparten av det dyrkede arealet 
på lati f undi_aene i Latin-Amerika er brakk til ,enhver tid .14.9 
Dessuten inne:bærer s vie eller bråtebruket 15 0 i den "tradi
sjonelle sektoren" i store deler av Latin-Amerika, Afrika, 
Asia et enormt sløseri med og direkte ødeleggelser av j ord
ressursene. Denne bruksmå ten er en f ølge av b_øndene s ressurs
f attigdom: Skog og grass brennes av og det plantes i asken, 
i de fleste tilfeller uten noen form for bea rbeiding eller 
gjødsling av jorda. Skal jordsmonnet kunne regenerere under 
denne bruksmåten, må det alt etter de klimatiske forholdene 
ligge brakk mellom 4 og 10 å r for hvert år det dyrkes. 151 
Denne bruksmå ten krever derfor store jordarealer pr. hushold
ning.1 52 Med befolkningsveksten, og dermed økende knapphet på 
jord, "har brakkperiodene blitt stadig kortere. Dette har 
resultert i Økt utpining av jorda, erosjon og utarming av den 
etterfølgende vegetasjonen. 11 153 Utpiningen av jorda har dess
uten medført utvidelse av sviebruket til stadig nye arealer, 
noe som "med sikkerhet har ødelagt titusenvis av hektar av 
verdifulle skoder. Dette har undergravd reservene av sterkt 
tiltrengt nytteskog og ødelagt det beskyttende plantedekket 
i store vann-nedslagsområder. Følgen av dette er en sterk 
økning av jorderosjonen, tap av uerstattelige dyrkingsare
aler og katastrofale oversvømmelser i lavlandet. El ve leiene 
er blitt fylt av slam, og grov kis har avlagret seg på frukt
bare lavlandsarealer. Hele prosessen har endt i tiltakende 
uttørking av elveområdene, stadig synkning av grunnvannstand
en og forvandling av skogbevokste landskaper til utarmet 
tornebusk- og kaktusvegetasjon. " 154 Ikke noen annen jordbruks
form har i dag tilnærmelsesvis så store og omfattende økolog
iske skadevirkninger som sviejordbruket i u-landene. Denne 
bruksmåten er rett og slett i ferd med å undergrave den frem
tidige matproduksjonen i store områder av verden. "Derfor 
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utgjør den ikke lenger en rasjonell og sunn tilpasning til 
milj øbe tingel sene." 15 5 

På farmene i Iowa er den gjennomsnittlige avkastningen av 
mais ca. 6.4 t9nn pr. hektar. Den vanlige indiske bonden 
produserer ca. 1 tonn hvete eller ris pr. hektar, mens svie
bruksbonden i Latin-Amerika og Afrika høster maksimalt 0.25 
tonn mais .pr. hektar, eller med andre ord ca. en tjuendedel 
av avkastningen til den amerikanske farmeren. 156Disse tallene 
~iser at en relativt beskjeden generell Økning av jordbruks
avkastningen i u-landene - er økning som slett ikke result
erer i et amerikansk nivå eller nødvendi,ggjør den "grønne re'
volusjonens" tekniske midler - vil medføre en veldig Økning 
av den samlede jordbruksproduksjonen. En slik generell Økning 
av avkastningene ville slett ikke innebære noe drastisk sprang 
i _ det totale globale energiforbruket.157 Derimot blokkeres 
den i dag av selve samfunnsstrukturen i u-landene, innbefat
tet den ekstremt ulike sosiale fordelingen av jord og andre 
ressurser . 158 Den "grønne revolusjon" har vist at -en generell 
modernisering av jordbruket i u-landene under kapitalistisk 
fortegn ikke er mulig. Derfor er revolusjonære forandringer 
av samfunnsstrukturene i dag en nødvendig forutsetning for en 
økning av matproduksjonen_. 

Hvorvidt den "grønne revolusjon" har fremskyndet sosiale om
veltninger i u-landene er det vanskelig å si. Både Erie R. 
Wolfs og Hamza Alavis.studier av bondereisninger i vårt år
hundre gir grunn til ·å slutte at den kanskje har svekket 
bøndenes opprørspotensial. 159 Den "grønne revolusjon" har u
tvilsomt medført en tallmessig'· reduksjon av "middelstore 
bønder" som både eier sin egen jordflekk og yter tjeneste til 
en jordeier. Men det er særlig disse bøndene som har "den 
minimale taktiske frihet som kreves for å utfordre deres over
herre." 160. Derfor er det vel mulig at den "grønne revolusjon" 
har gjort revolusjonære omveltninger i u-landene mer ·avhengig 
av byproletariatets opp_rørspotensial og organisatoriske 
styrke. Men uansett hvordan dette forholder seg: De sosiale 
omveltningene som er en nødvendig forutsetning for en radi
kal bedring av ernæringssituasjonen i u-landene, vil også re
sultere i . en synkende befolkningsvekst.151 Det er derfor lite 
sannsynlig at de egentlige fysiske skrankene for matproduk
sjonen i verden noensinne vil bli nådd. 

NOTER: 

1) Jfr. Lester R.Brown: World Population and Food Supplies : 
LookingAhead, Konferansepapir Nr. 19 til F.N.'s World 
Population Conferertce, Bukarest 19-30 august 1974, s.20. 

2) Når mengden av nitrogengjødsel på de tradisjonelle hvete
akrene i Mexoco ble Økt utover 4.5 kg. pr. mål, . begynte 
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kornet å falle av eller stenglene la seg over ende. Hos 
de nye variantene fortsetter avlingene å øke med. nitro
genforbruket opp til ca. 13.5 kg nitrogengjødsel pr. mål. 
De nye hvetevariantene i Mexico er klar for innhøsting 
120 døgn etter såing; for de tradisjonelle artene tok 
det 150 dager eller mer. Jfr. Lester R.Brown, ibid., s .10. 
Paul Bairoch: The Economic De velopment oF the Third 
Wo r ld since 1900, London 1975. J 

Jfr. Ray A.Goldberg: U.S.agribusiness breaks out of iso
lation", i Harvard Business Review, m~i/juni 1975, s.90. 
Jfr. Harry Cleaver: "Will the Green Revolution Turn Red?" 
i: Steve Weissman (utg .): The Trojan Horse , Ramparts Press, 
Palo Alto, 1975, s.177. 
Ibid., tabell 1, s.177 og tabell 2, s.178. 
Sitert etter F. Frobel, Jurgen Heinrichs, O. Kreye: Die 
Armut des Valkes . Auszuge aus Dokumenten der Vereinten 
llationen, Reinbeck bei Hamburg 1974, s .13/14. 
FAO: Preliminary Assessment of the World Food Situation, 
Roma 1974 . Her gjengitt etter: George Allen: "Agricult
ural Policies in the Shadow of Malthus", Lloyds Bank Re
view, Nr . .:.17, juli 1~75, s.18. 
Jfr. Steve Talbot: "Food as a political Weapon", i: S. 
Weissman : The Trojan Ho rse , revised edition, Ramparts 
Press, Palo Alto 1975, s.157. 
Jfr. som typiske eksempler rapporten i Business Week, 1.6. 
juni 1975, s .64-72 under overskriften: "Was Malthus 
Right ?"· 
Jfr. Frobel, Heinrichs , Kreye: Die Armut des Volkes, 
op.cit. særlig s.20-23. 
I motsetning til de nåværende deformerte koloniale sam
funnsformasjonene, var imidlertid de førkoloniale sam
funnene organisert slik at svingninger i matproduksjonen 
ble minimert . 

For en anal yse av denne prosessen, jfr. f.eks. følgende 
"case-studie" for Kenya: Richard D.Wolff: The Economics 
of Colonialism. Britain and Kenya 1870-1930, New Haven/ 
L·ondon 1974, særlig s. 47-67. 
Etter Paul Bairoch: The Economic Development of the Third 
World since 1900, London 1975, s.15. Tabellen omfatter de 
ifølge Bairoch ni "viktigste eksportavlingene" (jfr. hans 
begrunnelse, note 4, s.213): bananer, kakao, kaffe, na
turgummi, bomull, jute, oljefrø, sukkerrør, te). De er 
aggregert på basis av de gjennomsnittlige eksportprisene 
i 1926-29. 
Ibid., s. 34. 
Jfr. Roger Revelle: "Food and Population" i: The Human 
Population, Scientific American Books, San Francisco, 
19 7 4' s . 125 . 
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21) 
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25) 

26) 
27) 

28) 

29) 
30) 

Beregnet etter talloppgaver, ibid., s.125/126. 
Jfr. Bairoch, ibid., tabell 10, s.36. Bairochs beregn
inger omfatter 24 u-land med mer enn 80% av den totale 
befolkningen i u-landene. Jfr . . ibid., s .2. Netto diY'ekte 
kcal vil si: bY'Utto vegetabilske kcal innbefattet dyY'e 
foY' minus 'såkom. 
Jfr. ibid., s.35. 
Jfr. ibid., s.42. 
Etter Bairoch, ibid., tabell 13, s.40 og tabell 10, s. 
36. For en nærmere definisjon av jordbruksproduktivitet
en, jfr. bemerkningene under note 13) ovenfor. 
Ibid., s.29. Jfr. forøvrig s.26 ff. 
Jfr. Bairoch, ibid., s.43. 
lb id. ' s. 44. 
Etter Lester R. Brown: WoY'ld Population and Food Supp
lies ~ Looking Ahead, Conference Paper Nr. 19 til F.N. 's 
World Population Conference, Bukarest 1974, tabell 3, s. 
15. . . . 
Empirisk belegg for dette finner en selvsagt hos marxist-
isk orienterte økonomer som Samib Amin, særlig i Die wz
gleiche Entwicklung, Ha~urg 1975, s.159-293. (Fransk 
original: Le developpement inegal. Essai suY' les foY'ma
tions sociales de capitalisme peY'ipheY'ique, Paris 1973. 
For en analyse av denne utviklingen i Afrika, jfr. Samir 
Arain: "Underdevelopment and Dependence in Black Afr ica 
- Or-igins and Contemporary Forms", i: The .[ournal of 
Modem AfY'ican Studies, Vol. 10, Nr.4, 1972, særlig s. 
518-524. . 
For en kort oversikt over denne utviklingen, otte kalt 
"jordbruksrevolusjonen", kfr. Paul Bairoch: Agriculture 
and the Industrial Revolution", i: Carlo Cipolla (utg.): 
The Fontana Economic HistoY'y of EuY'opa, Vol. 3, London 
1973. . 
Bairoc,h: "Agriculture and the Industrial Revolution", 
ibid.' s .491. 
Jfr. f.eks. Samir Amin: "Kapitalakkumulatione~1 0g de 
underutviklede lande" i: Den Ny VeY'den , Nr. 3, Køben
havn 1972, s.3ff. 
Jfr. ibid., s.3. 
Jfr. Bairoch: Econo.mic Development of the ThiY'd WoY'ld ... 
op.cit., s.161 og 171. 
Samir Amin: "Kapitalakkumulationen og de underutviklede 
lande", op.cit., s.11/12. Min uthevning. 
Jfr. ibid., s.12. 

Disse nye eksportindustriene er filialer av store 
multinasjonale selskaper. De er flyttet til u-landene 
først og fremst på grunn av de langt lavere lønnskost
nadene i disse områdene. De produserer utelukkende for 
elfaport og er ofte plassert i såkalte "ekspoY'tsoneY' 11 i 
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u-landene med tollfritak for import av innsatselementer, 
skattefritak osv. Som regel produserer de ikke et ferdig 
produkt, men utgjør bare et ledd i en større ,produksjons-
kjede. 
Ernest Fetler: "Six Plausible Thesis about the Peasants' 
Perspectives in the Developing World", i: Development 
and Change, Vol. 5, Nr. 2, 1973/74, s.8/9'. 

Fetler ibid. s.15. 
En fremragende analyse av denne bomdereisningen finnes i 
Erie R. Wolf: Peas ant Wars of the Twentieth Century, 
Harper Torchbooks, New York 1973, s.3-48. 
Erie R. Wolf skriver (ibid., s.44): "Revolusjonen kan ha 
kostet så mye som to millioner liv. Men med all sin 
skrekk hadde <len lagt grunnlaget for et nytt Mexico der 
- paradoksalt nok - prinsippene til taperne enda en gang 
skulle bli seierherrenes retningslinjer . " 
Fetler: The Rape of The PeasantY'IJ . .. , op.cit. s.180. 
Ej-Zdo betyr ganske ehkel t almenning, men en eneste bruk
er fikk altså disposisjonsrett over denne almenningen. 
I en del tilfeller ble ikke godsene delt opp, men for 
vandlet til ejidos col l ectivos, dvs. store kooperativ
bruk med de tilsvarende stordriftsfordelene 
Jfr. f.eks. Cyntia Hewitt de Alcantara: ''The 'Green Re
volution' as history: the Mexican experience", i:De velop
ment and Cha:nge , Vol. 5, Nr.2, 1973/74, s.25-26. 
Jfr. ibid.' s .25. 
Ibid., s.26. 
Fetler: The Rape o f the Peasantry, op.cit., s.209. 
Hewitt de Alcantara, op.cit., s.27. 
Ibid., s.29/30. 
Ibid., s.28/29. 
Hewitt de Alcantara, op. cit., s.28. 
Ibid., s.28. 
Jfr. Hewitt de Alcantara, op.cit., s.29/30. Som vi har 
sett, var ~egjeringens beskyldninger om lavere produkt
ivitet i ejido-sektoren direkte misvisende. 
Dette tallet blir oppgitt av Erie R.Wolf: Peasa.nt Wars ... 
op.cit., s . 44. 
Hewitt de Alcantara, op.cit., s.29/30. 
Ibid" .s.27 og s.31. 52) Ibid., s. 34. 
Ibid., s.30. 53) Ibid. , 
Ibid., s. 31/32 . 54) Ibid., s.35. 
58.4% av det samlede irrigerte arealet i Mexico tilhørte 
i 1960 privateide bruk, mens bare 41.6% tilhørte ejido
sektoren. (Jfr. Barbara Tuckman: "The Green Revolution 
arid the Distributiun of Agric ul tur al Income in Mexico", 
Wo r ld Deve lopment, Vol. 4, Nr. 1, 1976, tabell 3, s.20). 
Hewitt de Alcantara, op.cit., s.36. 
Jfr. Barbara A.Tuckman: "The Green Revolution and .the 
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Distribution of Agricultural Income in Me xico ", i: World 
Development,Vol. 4, Nr. 1, 1976, tabell 4, s .21 . Gj ennom
snittstallet (der den pr ivate sektoren omfatter en rekke 
l utf attige småbruk som ikke får noen kreditter i •det hele 
tatt ) skjuler selvsagt de ekstreme forskjell ene i de 
typiske områdene for den grønne revolusjon. 
Jfr. Barbara Tuckman, ibid., tabell 3, s.20. 
Hewitt de Alcantara , op.cit., s.36 . 
Ibid., s.37. 
Ibid., s.36. 
Jfr. Barbara Tuckman, op.c~t., s.17ff. 
Ibid., tab~ll 3, s.20. 
Hewitt de Alcantara, op.cit . , s.39. Jfr. også t abell 1 
i Alcantaras artikkel, s.42, der denne tendensen frem-
går. · 
Jfr. Harry Cleaver: "Will the Green Revolution Turn Red?~' 
i: Weissmann (utg.): The Trojan Horse , op.cit., note 7, 
s .195. 
Jfr. Paul Biroch: The Economic De velopment of the Third 
Wor ld, op.cit., tabell 6, s.20, og s . 246/247. 
Hewitt de Alcantara, op.cit . , f.n.38, s.40. 
Ibid., s.38 og s.41. Jfr. dessuten Alcantaras 
tabell 1, s. 42. 
Ibid . , s.38. 
Jfr. Ernest Fetler: The Rape of the Peasant ry ... , op.cit. 
s.23. Disse gjennomsnittstallene skjuler selvsagt vel
dige forskjeller innen disse tre kategoriene, særlig 
inne~ kategorien private bruk over 50 mål og innen. 
ej ido-sektoren . En mexicans.k pesos er litt i underkant 
av 50 øre. 
Etter Ernest 
s . 23/ 24 . 
Ibid .• , s.23. 

Fe~er: The Rape of The Peasantry ... , ibid . , 

Hewitt 
Ibid., 
Ibid., 

de Alcantara, op.cit . , tabell 1, 
s .40. 74) 
s .42. 75) 

s.42. 
Jfr. ibid . , s . 42. 
Ibid., s. 42. 

75a) . Det fins ikke statistiske data for arbeidsløshe ten på 

76) 

77) 
78) 

landsbygda i Me xico. Paul Bairoch - en anerkjent borge r
lig autoritet på dette området - regner med a t mellom 
20 og 30 % av den arbeids føre befolkningen på l andsbygda 
i slike land er permanent unders ysselsatte eller arb eids
løse. (Bairoch: The Economic Development of the Third 
Wo r ld , op.cit . , s .167/168. 
Bairoch: The Economic Development of the Thir d World, 
op. cit., tabell 22, s . 79. 
Ibid., tabell 24, s . 82. 
Det er blitt beregnet at arbeidsproduktiviteten i de . 
amerikanske "utflyttingsindustriene" i Nord-Mexico er 
80-140% av nivået i USA. (Jfr. Michael Sharpston : "In-
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ternational Subcontracting", Oxford Economic Papers, 
Vol. 27, Nr. 1, mars 1975, s.101.) Derimot er lønnsni
vået for industriarbeidere i disse områdene langt lav
ere enn gjennomsnittet i USA. Sharpston oppgir at det i 
1970 var 25 % av nivået i USA (ibid., tabell 5, s.103), 
mens Harvard Busines s Review (mai/juni 1973) oppgir at 
det i 1972 var ca. 20 % av nivået i USA. 

79) Bairoch:The Economic Development of the Thir d World ... , 
op. ei t., s. 246. 

80 ) Jfr. Andre Gruner Frank: Lwrrpenbourgeoisie :Lwrrpendevelopne~~ 
New York/London 1972, s.117/118. 

81) Frobel, Heinrichs, Kreye: Die Armut des Volkes ,op. cit, 
s . 85. 

82) Ibid., tabell 2, s.87, og s.85. 
83) Ibid., tabell 1, s.86 . 
84) Bairoch: The Economic Deveiopment of the Third World, 

Synoptic Table, s.246. 
85) Sitert etter Feder: The Rape of the Peasant ry , op . . cit., 

s.277/278. 
86) Jfr. Hari P . Sharma: "The Green Revolution in India: 

Prelude t '.J a Red One.? ... , i: K.Gough and H.P. Sharma (utg.;: 
Imperialism and Revolution in South Asia, New York/ 
London 1973, s.84. 

87) Jfr. ibid., s.86/87. Jfr. dessuten De tlef Kantowsky: 
"Das Versagen der indischen Landreform" i samme forf.: 
Indien: Gesellschaftsstruktur und Politik, Frankfurt a. 
M. 1972, s.llff . 

88) Jfr. Sharina, ibid., s. 83/84. . 
89/ Jfr. D~ ~ lef Kantowsky: "Das Versagen der indischen Land-

reform" i: Samme forf: I ndien . , Gesellschaf ts s t ruktur und 
Politik, Frankfurt a.M. 1972, s.13. 

90) Kantowsky, ibid., s. 17. En indisk rupi tilsvarer ca. 
65 øre. 

91) Jfr. Sharma, op.cit., s.90. 
92) Kantowsky, op.cit., s.17. 
93) Jfr. ibid," s. 16 og Sharma, s.88ff. 
94) Kantowsky, ibid . , s. 16. 
95) Ibid., s.14. 
96) Jfr. Paresh Chattopadhyay: "Some Trends in India's Eco

nomic Development", i: Gough and Sharma (utg.): Imperi
alism and Revolution in South Asia, op.cit., s.106. 

97) Kantowsky, op.cit., ~.20. 

98) Third Five Year Plan, Government of India Planning 
Cormnission, s.238. Sitert etter Kantowsky, op.cit.s . 
20/21. 

99) Jfr. Sharma, op . cit., s. 
100 ) Jfr. Chattopadhyay, op.cit. s.111/112; sharma, op.cit., 

s. 83 og Kantowsky , op.cit., s.12. 
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101) Jfr. Kantowsky, op.cit., s.21. Dette forslaget forut
satte at et "økonomisk bruk" var bare ca. 6 acres (=24 
ffiå1) ~ 

102) J'fr. Chattopadhyay~ op.cit.; tabell 3, s.107. 
102a) Ibid., trabell 3, s.107. 

, 103) Ibid., tabell 8, s.lll. 
104) Jfr. Sharma, op.cit., s.89. · 105) og 106) utgår . 
107) Jfr. Chattopahhyay, op.cit., s.ll4. 
108) Jfr. Sharma, op. cit., s.78. 
109) Jfr. Meghuad Desai: "India: Emerging Contradictions of 

Slow Capitalist Development", i: R. Blackburn (utg.): 
Explosion in a Subcontinent, Penguon 1975, s.13. Jfr. 
dessuten Sharma, op.cit., s.78. 

110) Jfr. Desai, ibid., s. }5. 
lll) Jfr. Desai, ibid., tabell 5,. s.26, og s.13. 

Jfr. dessuten Sharma, op.cit., s.78. 
ll2) Jfr. Desai, ibid., s ~ 16. 
ll3) Jfr. Prabhat Patnaik: "Imperialism and the Growth of 

Indian Capitalism", i: R. Blackburn (utg.): EX[Jlosion in 
a Subcontinent, Penguin 1975, s.77. 

114) Lester R. Brown: World Population and Food Supplies, 
op . c it . , s .12. 

ll5) Ibid., s.12. 
116) T.F. Byres: "The Dialectic of India's Green Revolution", 

South Asia Review, Vol. 5, Nr. 2, London 1972, s.108 
og 104. Sharecrpppers er bønder som leier små jordstyk
ker av jordeie-rne og betaler en bestemt andel av avling-

ll 7) 
ll8) 
ll9) 

en - som rege~ 50% - i jordleie. 
Jfr. Chattopadhyay, op.cit., s.106/107. 
Jfr. Byres, op.cit., s.104/105. 
Jfr. Cleaver: "Will The Green Revolution Turn Red?", 
op.cit., s.185. 

120) Ibid., s.185. Jfr. også Byres, op. cot., s.105. 
121) Byres, op. cit., s.106. 
122) Ibid., s.107. 
123) Ibid. 
124) Jfr. ibid., s.107ff. 
125) Desai: "India: Contradictions . ... ", op.cit. s.21. 
126) Shama, op.cit., s.94. 
127) John P . Lewis: "Wanted in India: A Relevant Radicalism", 

Econorrric and Political Weekly, Vol. 5, Nr. 29-31, (spe
cial Number) juli 1970, s. 1219/20. 

128) V.M. Dandekar og N. Rath: "Poverty in India", i: Jolly 
ro.fl. (utg.) ThirdWorldEmployment,Penguin 1973, s. 
121/22. . 

129) Ibid., s. 122. 
130) Jfr. Kreye m.fl. (utg.) Die Armut des Valkes, op.c,it., 

tabell 10, s.148. 131) utgår. 
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132) 

133) 

134) 

135) 

136) 

137) 

138) 
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Jfr. Paul Bairoch: The Economic Development o f. the 
Third World since 1900op. cit., tabell 10, s. 36 og ta
bell 11, s.38. For en nærmere forklaring av begrepet 
"netto direkte kcal" jfr. note 13 ovenfor. 
Dette kommer klart fram i den franske originalen : Diag
nostic de l 'evolution economique du 'l'iers- Monde 1900 -
1966, Paris 1967, s.38. . 
"Food Surplus for Export~", i:. Economic and Political 
vleekly , Vol. XI, Nr . 36, 1976, s.14.50 og 1449. 
Jfr. f.eks. Ray A. Goldberg: "U.S. agribusiness breaks 
out of isolation", Harvard Business Review,mai/juni 
1975, s. 81 ff; Dan Horgan: "The Merchants of Grain. 
Global Commodity Giants under Scrutiny", The Guardian 
Weekly , 25/1 og 1/2-1976; Ernest Feder: "In sheep's 
clothing", CEEES . FAO Review, Nr. 4 1976, s. 40 ff; 'og 
Susan George: How the Other Half Dies: the Real Rea.sons 
for World Hunger, Penguin Books 1976. De største korn
forretningene i verden er de seks amerikanske selskap
ene Cargil, Continental, Grain, Cook, Bunge, Dreyfus 
og Garnac. Disse selskapene og mange andre handler ikke 
bare med jordbrukspr:odukter, men også med innsatsele
menter til jordbruket, slik som kunstgjødsel, såkorn, 
ugrasdrepere, traktorer, maskiner osv. For en stor del 
har de sine egne skipsflåter, og de eier kornsiloer og 
møller i hele den kapitalistiske verden. Delvis har 
disse selskapene og andre slått seg sammen i større kon-
sortier. Etter aL · a11:1 oraKKa-realet i USA ble 
lagt unner dyrking (i 1974), har internasjonal agribusi
ness vist en sterkt Økende interesse for å engasjere seg 
i jordbruksproduksjon i u-landene (jfr. f.eks. Goldberg). 
Dette ser imidlertid ut til å kunne bli SV's offisielle 
standpunkt i stortingsvalgkampen. I utkastet til valg
program, gjengitt i Ny Tid Nr. 48, 3/12-1976, finnes 
dette utsagnet: "Matvarekrisen i verden blir stadig ver
re. Derfor er det nødvendig at Norge innser sitt ansvar 
og Øker sjølberginga på mat." 
Hans Magnu~ Enzensberger: "Von der Unaufhaltsamkeit 
des Kleinburgertums", Kursbuch 45, sept.76, min uth. 

Et ekstremt eksempel på dette er Finn Gustavsens uttal
elser i et intervju i Ny Tid N~. 36, 24/9-76. Der sier 
han blant annet: "Den rettferdige fordeling av menneske
hetens ressurser må starte hos oss sjøl - her og n.å. " 
Han foreslår at denne "starten" skal bestå i fastfrys
ing av inntekter som overskrider en bestemt terskel. 
O:n Damman-bevegelsen bemerker han: "Enkelte sosialist
er har tatt en gal holdning til denne bevegelsen. Dens 
analyser av forholdene mellom rike og fattige land og 
av ressurssituasjonen i verdensmålestokk er i hovedsak 



139) 

140) 

141) 

142) 
143) 

144) 

145) 

146) 

riktig. At ikke alle "Dannnarr-folka" skjønner like godt 
som oss hvor nødvendig en sosialistisk politikk er for 
å nå de målene bevegelsen har, må ikke få oss til å 
avvise dem." . 
I et ti-lsvar på kritikk av Gustavsen i Ny Tid Nr. 40 
forsøkte Berge Furre å utdype Gustavsens forslag om 
inntektsfrysing, men forøvrig gjentok han bare Gustav
sens standpunkt med en litt annen ordbruk. 
Mer bemerkelsesverdig er kanskje passusen fra utkastet 
til SV's stortingsvalgprogram som jeg siterte under 
note 136. At denne tenkemåten har stor utbredelse i SV 
i dag, viser også partiets økologiske plattform som 
ble vedtatt på siste landsmøte. 
Selvsagt trenger ikke dette skyldes bare påvirkning fra 
den økologiske bevegelsens .forestillinger om "rike og 
fattige land". Vietnamkrigen· medførte jo en mer radikal 
"politisk konjunktur", som også ga seg utslag i en mer 
radikal imperialismeforståel~e i alle sosialistiske 
partier og organisasjoner. På den andre siden var 
radikaliseringen av mellomlagene for en stor del en 
"effekt" av denne konjunkturen. Så her er det ikke lett 
å skille de enkel te "faktorene" fra hverandre. 
En del "kjente Økopolitikere" stilte i høst noen spørs
mål til SV's hovedstyre som de ville ha svar på før de 
eventuelt meldte seg inn i partiet : Et av spørsmålene 
lyder: "Vil SV. gjere økologien til overordna prinsipp 
for samfunnsstyringa?" (Ny Tid, Nr. 34, 1976,s.4) ) Ny 
Tid, Nr. 44, i976, s. 4 ble det meldt at økopolitiker
ne sa seg fornøyd med svarene fra SV. Hvilket svar had
de de fått? Det sier avisen ingen ting om. 
Jfr. f.eks. Lester Brown (i samarbeid me9 Erik P. Eck
holm): By Bread Alone, Praeger, New York 1974, passim. 
Les.ter Brown er forskningsleder ved The Overseas De
velopment Council i Washington. På borgerlig hold reg
nes han i dag som en av de fremste ekspertene når det 
gjelder matvareproblemer og befolkningskontroll. 
Utgår. 
Jfr. FAO: Monthly Bulletin of Agricultural Economics and 
Statistics, Vol.. 22, Nr. 4, april 1973, s.1-17. 
Ette.r: Roger Revelle: "Food and Population", i: The 
Human Population, A Scientific American Book, San Fran
sisco 1974, s. 126. 
Lance Taylor: "The Misconstructed Crisis: Lester Brown 
and Wor.ld Food", ~lorld Development, Vol. 3, Nr. ll/12, 
19 7 5 ' s . 8 30 . 
"Mindre enn 4% av den totale elvevannføringen i verden 
brukes idag til å vanne 160 millioner hektar, eller 
ca. 1% av landarealet på jorden." (Revelle, op. cit., 
s. 126.) 
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Lance Taylor, op.cit., s.831. 
Jfr. Revelle, op. cit., s.128. Til sammenligning kan 
det nevnes at Indias militærutgifter i budsjettåret 
1974/1975 utgjorde hele 4 .1% av bruttonasjonc:iproduktet 
og 23% av føderalregjeringens samlede utgifter. (Jfr. 
Ulrich Albrecht m.fl.: Rustung und Vnter-Entwicklung, 
Reinbek bei Hamburg 1976, s.108.) 
Ernest Feder: "Latifundia and Agricultural Labour in 
Latin America", i: Teodor Shanin: Peasant Societies, 
Penguin 1971, f .n. 6, s.92. 
I engelskspråklig litteratur har denne bruksmåten 
flere synonyme betegnelser; swidden cultivation og 
slash-and-burn cultivation er de ' mest vanlige. 
Jfr. Wolf: Peasants, ibid., s. 22 og Watters, ibid., s. 
330/ 331. 
I Venezuela har det vist seg at hvis hver bonde som 
driver sviebruk har et areal på mindre enn 120 mål (= 
12 ha.), så synker jordfertiliteten kraftig fordi den 
ik~e får regenerere {brakkperiodene. Jfr. Watters, 
ibid.' s. 330. 
Watters, ibid., s. 329. 
Watters, ibid., s. 331/332. 
Watters, ibid., s. 333. Jfr. Også Revelle, op.cit.,s.127. 
Revelle, op.cit., s.123 og 125 og Watters, ibid., s.337. 
Selv det amerikanske jordbruket står for bare 3% av det 
totale energiforbruket i USA: "Vårt totale matvaresystem 
- innbefattet all matvarebearbeiding, produksjon av em
ballasje, transport og fordeling av matvarer, plus kjøl
ing, frysin~ og koking i forretningene og hjemmene -
krever mindre enn 13% av energien som brukes i USA." 
(Revelle, op. cit., s.127. Jfr. også Lance Taylor: "The 
Misconstrued Crisis: Lester Brown and World Food", op. 
ei t., s. 8 31 I 32.) 
Ifølge F. l'i". utgjør farmene med bruk på 250 acres ( =600 
mål) og mer bare 2 .5% av alle jordeiere i verden. Men 
disse 2.5%.har hånd om nesten 75% av all privateid jord 
i verden. De største 0.23% av alle jordeiere besitter 
på sin side mer enn 50% av all privateid jord i verden. 
(Jfr. Richard Norton-Taylor: "Agribusiness 'making 
Third World starve'", i The Guardian Tveekly, Nr. 19, 
7/11-76, s.9.) 
Jfr. Erie R.Wol.f: Peasant Wars in the Twentieth Century, 
op.cit.; og Hanza Alavi: "Peasants and Revolution", i: 
K. Gough and H. Sharma (utg.): Imperialism and Revolu
tion in South Asia. op.cit., s.291-337. 
Erie Wolf: Peasant Wars, op.cit., s .291. 
Dette er Kina allerede et eksempel ;iå. ;}er har vekst
raten for befolkningen nå sunket til 1.7% pr. år, mens 
den for u-landene ligger mellom 2.4 og 2.7% pr. år. 
(jfr. Paul Demeny: "The Populations of Underdeveloped 
Countries", i:The Human Population, op.cit . . s .106, lll.) 
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