
Arne Overrein:

FRIHET, ORDEN OG SOSIALISME

Spredte merknader til Arbeiderpartiets "frihetskampanje"

Av ordene i overskrifta er det bare ordet frihet som er honnør
ord. De to andre har ikke den samme status. Når Arbeiderpartiet 
har våget å sette igang en frihetsdebatt1 og dermed beveget seg 
inn i et ideologisk sett "fremmed" land, har dette sammenheng 
med at en ideologi om frihet står uhyre sterkt blant folk flest i 
det norske samfunn. (Om den sosiale bakgrunnen for dette for
holdet, se min første artikkel i dette Vardøger-heftet). Frihets- 
debatten vil kanskje likevel bli et kortvarig kapittel i DNA’s 
historie. Valgresultatet tydet jo ikke akkurat på at den har gitt 
partiet noen ny giv. Man gjorde ikke noen nye innhogg blant de 
velstilte middelklassegruppene. Derimot viste det seg at mange av 
de gamle velgerne ble sittende hjemme i protest. Kanskje fører 
dette til at partiet igjen tar frem gamle slagord. I den situa
sjonen partiet nå befinner seg må vi regne med vakling på dette 
punktet. Man vil pendle mellom frihet (slik partiet nå oppfatter 
dette begrepet) og den tradisjonelle solidariteten.

Den debatten som har vært ført - og som i virkeligheten har 
bestått i en rekke utspill fra partiledelsen uten noen egentlig 
debatt - har foregått på den individualistiske frihetens premisser. 
Det har ikke vært gjort alvorlige forsøk på å klargjøre sammen
hengen mellom sosialisme og frihet. Det finnes ikke spor av noen 
offensiv kritikk av det borgerlige frihetsbegrepet. Hele frihets- 
debatten smaker derfor av en defensiv kursjustering i forhold til 
høyrebølgens frihet. Angrepene på Høyre er sjølsagt fortsatt til 
stede. Men det lyder hulere og hulere all den stund Arbeiderpar
tiet stilltiende overtar eller unnlater å avgrense seg i forhold til 
Høyres liberale ideologi. Rent taktisk er dette heller ikke klokt: 
de velgere som har vandret mot høyre, kan jo nå konstatere at 
partiet kommer etter. Tvilsomt om dette skulle være grunn nok 
til å stemme med partiet.

Frihet og likhet

Her skal vi ikke bry oss om dette taktiske aspektet, men om 
selve debatten. Frihetsbegrepet har gjennom tidene vært fylt med 
ulikt innhold. Først i det moderne borgerlige samfunn, i det 19. 
og særlig det 20. århundre, får det en helt sentral plass i politisk 
tenkning. I de førborgerlige, aristokratiske samfunn var det snakk
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om standsmessige friheter. Det dreide seg altså om privilegier og 
rettigheter som adelen og andre priviligerte hadde eksklusiv 
tilgang til og som følgelig var deres friheter. De ufrie var massen 
av det arbeidende folket. En slik rettighet var f.eks. retten til å 
delta i politikken, stemmerett og valgbarhetsrett osv. Som kjent 
var det slik at også borgerskapet i en periode kunne nyte godt 
av slike rettigheter- . mens flertallet fortsatt var ekskludert fra 
dem. Like politiske rettigheter kom i det hele tatt ganske seint, 
nemlig omkring overgangen til og delvis inn i det 20. århundre i 
de fleste europeiske land. De kom på et tidspunkt da borgerska
pet var kommet på kollisjonskurs med arbeiderbevegelsen, og var 
altså i hovedsak et resultat av arbeiderbevegelsens kamp.

Det er klart at det gamle standssamfunnets friheter ikke har noe 
å gjøre med måten frihet oppfattes på idag. Når det nevnes her, 
er det for å få frem et poeng som gjerne også kunne spilt en 
større rolle i den pågående frihetsdebatten. Det moderne frihets
begrepet er tenkt som en frihet som alle har del i på lik basis. 
Frihet koples sammen med likhet og for å sikre denne like frihe
ten forutsettes det en samfunnsmessig orden. De revolusjonære 
borgerlig-demokratiske bevegelsene har tenkt en slik orden som 
en rettslig orden. Disse nye tendensene slår definitivt gjennom i 
den franske revolusjon. I Abbe Sieyes skrift om "Hva er tredje- 
standen?" fra 1789 taes det et oppgjør med det gamle frihets
begrepet: "Man er ikke fri gjennom privilegier, men gjennom 
rettigheter som tilhører alle".2 Frihet er her blitt alles frihet. En 
frihet av den type som utelukker andres frihet, er altså strengt 
tatt ingen frihet.

Arbeiderpartiets nye statskritikk

Representantene for det engang radikale borgerskap, aksepterte 
altså nødvendigheten av rettslig orden, dvs. statlige reguleringer 
som en forutsetning for alles frihet. Hører vi på dagens nyliberal- 
ister, som angir "debattonen", skulle man tro at også dette stand
punktet var glemt og begravet. Tar vi likevel utgangspunkt her, 
så blir et av hovedproblemene å bestemme hva slags reguleringer 
av statlig-rettslig art som er nødvendig for å sikre friheten for 
alle. Som kjent har de klassiske liberale og sosialistiske svarene 
på dette problemet vært ulike. Sosialismens standpunkt har vært 
og er fortsatt i prinsippet at kapitalens frihet ikke er forenlig 
med de arbeidende massene frihet. Resultatet av arbeiderbevegel
sens kamp har da også vært en stadig innskrenkning av kapita
lens frihet og også friheten til alle priviligerte sosiale grupper 
generelt. I dagens samfunn trues den lille manns frihet i hoved
sak av to krefter: nemlig maktkonsentrasjonene i næringslivet og
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maktkonsentrasjonene i statsapparatet. Og især er friheten truet 
når disse to maktblokkene filtres inn i hverandre og samarbeider 
over hodet på borgerne. Alt dette er helt elementært -det er 
snart noe som tilhører almendannelsen til hver og enhver. Likevel 
ser det ut som om Arbeiderpartiet har store vansker med å få 
sagt dette i noenlunde klartekst. Har det noen gang streifet 
partiledelsen at disse forhold kunne være kjernepunktet i en 
frihetskampanje? Å dømme etter de innlegg som ble holdt på 
landsmøtet i partiet så er det ikke kapitalismen og de stadig 
større eiendomskonsentrasjoner på private hender som truer 
friheten. Heller ikke er det de tradisjonelle autoritære systemene 
i staten, slik som domstoler, politi og militærapparatet. Heller 
ikke den autoritære og byråkratiske mentalitet vi ofte finner i 
statlig og kommunal administrasjon. Disse tingene nevnes også, 
men det man har konsentrert seg om er den velferdsmessige del 
at statsapparatet. Her skal ressursene omfordeles, her skal bru
kernes behov taes mer hensyn til, her kan det blir snakk om 
privatisering og markedskrefter (barnehager nevnes spesielt i 
Førdes slakting av "hellige kyr"), her skal vi få desentralisering 
som vil bety økt ulikhet. Alt dette kan leses ut av Førdes innlegg 
og når det her gjengis bare stikkordmessig tror jeg ikke jeg 
begår noen stor urettferdighet overfor Arbeiderpartiets fremste 
ideolog. Til det er innlegget sjøl for mye et sammensurium av 
stikkord og løse antydninger. Rett skal være rett: privatøkono- 
miske maktkonsentrasjoner nevnes, Førde annonserer en debatt 
om det økonomiske demokratiet (s. 12). Inntil videre må vi vente 
spent på den debatten. Inntrykket man sitter igjen med er at 
Arbeiderpartiets ledelse vil ha debatt om ting som Arbeiderpartiet 
og høyrekreftene kan bli enige om. Om de tingene som skaper 
konfrontasjon med høyrekreftene vil ikke partiet kjøre igang noen 
debatt.

Høyre og den liberale friheten

Det er viktig med frihetsdebatt. Men det er like viktig ikke å 
føre debatten på liberalismens premisser. I den grad liberalismen 
var en progressiv og frigjørende ideologi, inneholdt den også en 
helt falsk premiss: småeiendommens dominans i det kapitalistiske 
samfunnet. I et samfunn av små vareprodusenter kunne den 
liberale utopi kanskje gå i oppfyllelse. Til grunn for den liberale 
utopien ligger sammenblanding av privateiendom og eiendom av 
produksjonsmidler, f.eks. hos den innflytelsesrike Locke finner vi 
denne misforståelsen. Senere - utover på 1800-tallet og inn i vårt 
århundre - ble liberalismen "realistisk". Proletarisk eiendomsløshet 
på den ene side og voksende kapital - og maktkonsentrasjon på 
den andre ødela utopien. I beste fall ble liberalismen sosiallibera-

202



lisme som gikk inn for klassekompromiss mellom arbeid og kapital 
på kapitalens premisser. I verste fall ble den til aggressiv teori 
om den evige konkurranse og den sterkestes rett som kjennetegn 
ved menneskesamfunnet (jfr. sosialdarwinismen). I den første 
versjon ble begrepet om lik frihet en uforpliktende frase, i det 
andre tilfellet ble likheten mellom alle frie åpent forkastet: det 
var bare de sterke som kunne være frie. Og idag? Milton Fried
man og Fremskrittspartiet kan uten problemer plasseres som 
ultraliberalister. Men også i Høyres rekker spøker slike tanker. 
Også her gjør man et poeng ut av motsetningen mellom frihet og 
likhet og er villig til å ofre likheten på det som Høyre tror er 
den økonomiske effektivitetens alter. Men heller ikke i sin mo
derne og aggressive versjon kan liberalismens utopi realiseres.

Dersom vi går ut fra høyreideologiens egne premisser, så vil vi 
f.eks. legge merke til at det legges stor vekt på likheten i mulig
heten til å "komme seg frem". Likeledes holdes den frie konkur
ransens fane høyt hevet. Men nettopp de makt- og privilegie- 
strukturene som Høyre er så nært sosialt forbundet med, hindrer 
selv disse elementær forutsetningene for den liberale utopiens 
virkeliggjøring. Det er heller sjanseulikhet og konkurranseulikhet 
på de svakes bekostning som fortsatt preger vårt samfunn. 
Høyres venner i næringslivet motarbeider effektivt det program
matiske ønsket om fri konkurranse. Unntaket er først og fremst 
arbeidsmarkedet: her ønskes et hardt konkurranseklima om job
bene, gjerne hjulpet på vei av litt arbeidsløshet. Dagens liberale 
frihetstenkning reduseres til en populistisk appell til enkeltindi
videt om å forsvare sin frihet overfor "formynderstaten". Vær 
ikke avhengig av stat og sosiale ordninger, stol på deg selv, 
realiser deg gjennom konkurranse og ytelse. Dette budskapet om 
fornying av den kapitalistiske arbeidsmoralen er ikke rettet til 
samfunnstoppene, men til vanlige folk. I det hele tatt kan vi 
observere hvordan Høyres ideologi gradvist er blitt "klasseløs". 
Historikeren J.A. Seip skriver om partiets ideologiske budskap: 

"Det ble opprinnelig kalt forsvaret for "minoriteten"; med 
minoriteten mente de, og de sa det uten skjemsel, "de 
besittende klasser". Men denne språkbruk ble ikke lenger 
gangbar. Beskyttelse av minoriteten ble byttet ut med 
beskyttelse av individet. Dermed forsvant hentydningen til 
klassemotsetning. Forsvaret mot flertallstyranniet ble 
fremstilt som et forsvar for det enkelte menneske".3

Sammen med statsfiendtligheten har denne appellen til enkeltindi
videt vært høyrebølgens sentrale innhold. Høyrebølgen innebærer 
at dette budskapet har slått an hos en del vanlige folk som ikke 
kan regnes til høyrekreftenes tradisjonelle sosiale støtter. De
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ideologiske kursjusteringene har imøtekommet viktige endringer i 
klasseforholdene.

Frihetens grunnlag: privateiendom kontra sosiale retter

Et kjernepunkt i all liberalistisk argumentasjon er det nære 
sambandet mellom privateiendom og frihet. Et samfunn som ikke 
bygger på privateiendommen kan ikke være fritt hevdes det. Et 
svar på dette er det som Marx ga: desto verre for kapitalismen 
som har fratatt det store flertallet eiendom og kontroll av pro
duksjonsmidlene. Mer interessant er imidlertid følgende betrakt
ning. Privateiendom baseres på en juridisk rettighet: eiendomsrett. 
Det er ingenting i veien for å knytte friheten til andre rettig
heter enn privateiendommen, især ulike sosiale rettigheter som 
sikrer enkeltindividet et minimum av sosial trygghet. Det er jo 
også slike rettigheter som danner grunnlaget for at individet kan 
ha den faktiske friheten det har idag. Bare på basis av slike 
velferdsstatlige rettigheter kan alles frihet sikres på lik basis. Og 
ikke av en privateiendom som er høyst ulikt fordelt. Det viser 
seg at individene på grunnlag av sosial trygghet og likhet bedre 
er i stand til å nyttiggjøre seg andre viktige rettigheter: både 
sivile og politiske rettigheter.

Gjennom denne argumentasjonen har sosialismen løst friheten fra 
sin begrunnelse i privateiendommen. Typisk er det i det hele tatt 
at de ulike klassene alltid har søkt å begrunne friheten på en 
slik måte at det samsvarer med deres klasseinteresser. For adelen 
er friheten basert på oppvisning av styrke i kamp, på heltegjern- 
inger. For borgerskapet er friheten knyttet til eiendom og kon
kurranse. Først i arbeiderklassens tidsalder er friheten knyttet, 
ikke til rettigheter i det privatøkonomiske rom, men til politiske 
og sosiale retter som staten garanterer og som arbeiderbevegelsen 
forsvarer på det politiske plan. Den borgerlige frihet gjorde bare 
noen frie. Idéen om alles like frihet oppsto riktignok i løpet av 
de borgerlige revolusjonene, men disse idéene såvel som selve de 
borgerlige revolusjonene var aldri rent borgerlige fenomener: de 
var sterkt infisert av sosialrevolusjonære strømninger i samfun
nets undergrunn: småborgere, bondemasser, deklasserte intellek
tuelle og halvproletariske sjikt. Det er derfor ikke dekning for å 
si at menneskerettene og den universelle frihetsidéen er borger
skapets bedrift. Det er et produkt av århundrelange massebeve
gelser i europeisk historie. Når overklassen har sluttet seg til 
disse idéene så skjedde det fordi de sto under press.

Først i vårt århundre, og særlig etter 2. verdenskrig, blir den 
individuelle friheten iallfall delvis realisert for alle. Vi beveger
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oss inn i det vi må kalle et ekstremt individualisert samfunn, der 
samfunnsmedlemmenes frihetsbehov og frihetskrav preger det 
offentlige livet. Dette er et logisk resultat av arbeiderbevegelsens 
kamp, men det skaper også problemer for den samme bevegelsen. 
Høyrebølgen er nettopp uttrykk for en vellykket utnytting av 
slike problemer. Den vet å appellere til de vulgære og egoistiske 
frihetsforestillingene og har skaffet seg velgeroppslutning på den 
måten.

Frihetens grenser

For den som er interessert i å motvirke høyrebølgen, burde det 
være klart at et hovedpoeng var å få frem at frihet ikke er det 
samme som total egoisme eller individualisme. Bare anarkister og 
ultraliberalister tenker slik. Skal friheten være demokratisk 
fordelt, er det klart at enkeltindividet ikke kan realisere sin 
frihet på bekostning av andres frihet. Friheten har altså sine 
grenser, den kan bare virkeliggjøres innen en sosial orden. Bare 
en orden som stiller økonomien under demokratisk kontroll og 
som sikrer en rettferdig fordeling av godene, kan virkeliggjøre 
friheten for alle. Bare en orden styrt ut fra sosialistiske prinsip
per kan altså virkeliggjøre friheten. I den grad friheten også 
realiseres under dagens kapitalisme, skyldes ikke dette kapitalis
mens egen logikk, men fordi arbeiderbevegelsens har bygd opp 
motkrefter i stat og samfunn som regulerer og begrenser utfol
delsen av den rene kapitalismen.

Jeg forutsetter at Arbeiderpartiet er sterkt interessert i å mot
virke høyrebølgen. Imidlertid er det bare å konstatere at partiets 
frihetskampanje ikke legger noen hovedvekt på å kritisere den 
vulgære høyreliberale friheten. Det hele minner mer om en for
siktig, opportunistisk tilpasning til deler av høyrebølgens ideologi. 
Enkelte utsagn tyder rett ut på at man ikke ønsker å distansere 
seg fra den høyreliberale friheten, som f.eks. når Førde uttalte på 
DNA’s landsmøte:

"Fridom er ei positiv kjensle som er knytt til det einskilde 
individet. Kvart menneske må avgjøre kva det oppfattar 
med fridom. Her gjelder ikkje at du skal gjere mot andre 
det du vil at dei skal gjere mot deg”, (s. 2).

Jeg avgjør altså selv hva jeg oppfatter som frihet. Dette er så 
naivt at jeg velger å tro at Førde bevisst, for å gjøre frihets
kampanjen mer "attraktiv", hopper bukk over de virkelige pro
blemene i frihetsbegrepet og havner i den banale definisjonen: 
frihet er å gjøre hva man vil. Dersom jeg bare kan ha "ei positiv 
kjensle" av frihet ved f.eks. å bedrive ulike former for sex med
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barn eller bare under påvirkning av narkotiske stoffer, så er 
dette altså frihet slik Førde forstår det. Som vi vet vil samfunnet 
hindre meg i å realisere friheten på denne måten. Det er altså 
ikke så enkelt som at jeg selv bestemmer hva eller hvordan jeg 
virkeliggjør friheten.

Nå mener sikkert heller ikke Førde det. Kanskje han mente å si 
at det finnes visse rammer for friheten og at alle kan velge 
hvordan de benytter sin frihet innen disse rammene? Men det er 
noe helt annet enn det han faktisk sa. Sier vi det slik, reises 
spørsmålet med en gang hvor disse rammene skal trekkes. Og 
dermed blir det nødvendig å markere forskjellen på et liberalis
tisk og et sosialistisk frihetsbegrep. Førde gjør det indirekte flere 
steder, f.eks. når han sier: "Fridom er ikkje en rett til å utnytte 
eller skape ufridom for andre" (s. 3). Han understreker også 
riktig at ethvert samfunn trenger reguleringer og kaster så frem 
spørsmålet om hva som er gode og hva som er dårlige regulerin
ger. (s. 3). Men så blir aldri dette spørsmålet besvart. Isteden 
inntar han en defensivposisjon overfor høyrekritikken: "Vi kan 
ikkje komme unna at den sosialistiske tradisjonen som også vi er 
ein del av, ofte har ført til løysingar som mange har oppfatta 
som byråkratiserande og sentraliserande". (s. 6) Nettopp utsagn av 
denne typen fra høyeste hold i partiet bidrar sterkest til desorga- 
niseringa og demobiliseringa overfor høyrekreftene som vi kan 
observere innen Arbeiderpartiet idag. Førde beveger seg i sitt 
innlegg stilltiende fra temaet reguleringer som er nødvendige for 
å sikre friheten i et samfunn over til høyrebølgens yndlingstema: 
reguleringer som fratar individene friheten. Det er på dette 
punktet Førde så begynner å snakke om konkurranse, marked, 
desentralisering, privatisering som stikkord for reformer innen 
velferdsstaten. Om enn indirekte, så er det nærmest full kapitula
sjon overfor den høyreliberale statskritikken Førde foretar i sitt 
landsmøteinnlegg. Er det Arbeiderpartiets egen innstrammingspoli- 
tikk som skal legitimeres på denne måten?4

Velferdsstat og demokrati

Det klages på velferdsstaten. Folk stiller stadig større krav til 
hvordan de blir behandlet i ulike statlige instanser. Men dette 
kan primært avhjelpes ved å bygge ut og styrke velferdsstatens 
organer. Køene på sosialkontorene avhjelpes ikke ved å rette 
høyrekritikk mot personalet, men muligens gjennom å ansette 
flere folk. Kritikken fra vanlige folk overfor statlige myndigheter 
er i seg selv uttrykk for at demokratiske rettigheter blir brukt 
og kan spille en konstruktiv rolle i forbindelse med ytterligere 
demokratisering av statsapparatet. På den annen side finnes det,
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ifølge statsviteren William Lafferty som har undersøkt folks 
holdninger til offentlige tjenester, "ingen klare bevis for at 
høyrebølgen skyldes "maktesløshet og frihetsberøvelse" vis a vis 
offentlige tjenester eller reguleringer".5 Borgerskapet og småbor
gerskapet føler kanskje sine posisjoner truet og sin tilværelse 
ufri av de reguleringene de blir underlagt. De har da også alltid 
kritisert velferdsstaten. Folk flest har derimot tjent på velferds
staten og er også fullt klar over det. Når folk flest kritiserer 
staten er det ut fra andre verdipremisser enn de priviligerte 
sosiale gruppene. Dessuten er det ingenting som tyder på at folk 
flest har noen mindre kritisk holdning til byråkratiseringa og 
maktkonsentrasjonen i næringslivet. 70 år etter at Max Weber, en 
opplyst representant for borgerskapet, slo fast at byråkrati - 
seringstendensene innen det privatkapitalistiske området er like 
sterk og like frihetsberøvende som den statlige byråkratiseringa, 
ville jeg trodd at Einar Førde, som burde kunne regnes som en 
opplyst representant for arbeiderbevegelsen, også ga dette temaet 
den nødvendige sentrale plass i frihetsdebatten. Det er nesten 
utrolig at dette ikke har skjedd. Sentrale premisser i den høyre- 
liberale agitasjon mot stat og statlige reguleringer godtas. Førde 
og Arbeiderpartiet godtar byråkratikritikken mot de mest progres
sive delene av statsapparatet, nemlig velferdsordningene. Dermed 
kastes det også vrak på den langvarige kampen for demokrati
sering av staten som arbeiderbevegelsen har ført og som - para
doksalt nok - er en av de store historiske fortjenestene til 
Førdes eget parti. Det synes nå som redselen for å falle inn i 
den for Arbeiderpartiet karakteristiske tilbakeskuende heroisering 
av tidligere politiske innsatser, under partiets "modernisering" har 
slått over i sin "udialektiske" motsetning, nemlig total historie- 
løshet og dermed politisk perspektivløshet.

To slags byråkratikritikk

Det har lenge vært på moten med byråkratikritikk. Frihetskam
panjen er Arbeiderpartiets knefall for denne moten. Når partiet 
nå snakker om staten hører vi mye om byråkrati, lite og ingen
ting om den grunnleggende demokratisering som gradvis har 
omformet staten i progressiv retning. Jeg mener ikke å benekte 
at byråkrati finnes. Men vi kvitter oss ikke med det ved å ned- 
bygge velferdsstaten gjennom privatiseringer, men ved å gjøre 
demokratiet mer reelt, ved å sørge for at den autoritære stil, 
også i sine moderne raffinerte former, forsvinner, ved at avstan
den mellom folk og administrasjon minsker. For å beholde propor
sjonene er vi nødt til å spørre oss hvordan det forholdt seg med 
disse tingene tidligere. Hvordan var det på femtitallet, hvordan i 
mellomkrigstiden? Var den autoritære, byråkratiske behandling av
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enkeltmennesket innen offentlige etater sterkere eller svakere? 
Svaret på dette spørsmålet er trolig avhengig av klasseperspekti- 
vet. For overklassen var det vel lettere å hanskes med myndig
hetene enn det er i dagens mer formaliserte behandling som i 
større grad skjærer alle over en kam. Når det gjelder flertallet 
så er det liten grunn til å anta at datidas behandling var mindre 
byråkratisk og autoritær. Folk som var dårlig kjent med offentlig 
administrasjon, som ikke var klar over rettene sine, og som 
manglet retter de har idag, som var uvant med å legge frem ting 
på en saklig-formal måte - slike folk sto med lua i handa på de 
offentlige kontorene, slik de også gjorde det overfor arbeids
giverne.

Så kan man i neste omgang spørre: dersom det var slik, hvorfor 
var da ikke byråkratikritikken den gang sterkere enn den faktisk 
var? Ja, her er vi ved et kjernepunkt. Det henger delvis sammen 
med at sosiale grupper som i høyeste grad er taleføre i offentlige 
sammenhenger, nemlig borger- og småborgerskapet, idag langt 
sterkere enn tidligere rammes av statlige reglementeringer av det 
sosiale livet. Idag skriker de høyt, men deres sak behøver ikke av 
den grunn å være berettiget. På den annen side har vi det jevne 
folkeflertallet og hvordan dets forhold til byråkratiet har utviklet 
seg. Her høres også kritikken av byråkratiet langt tydeligere enn 
tidligere. Dette behøver imidlertid ikke å være begrunnet i at de 
byråkratiske "overgrepene" er større på 80-tallet enn f.eks. på 
50-tallet. Det er trolig heller slik at det idag hersker en situa
sjon som gjør at man lettere våger å komme med kritikk, til og 
med er det sannsynlig at det klages til overmål, over ting som 
egentlig er ubetydeligheter. To forhold kan rimeliggjøre en slik 
påstand. For det første har vi i de siste 20 årene hatt en ideo
logisk atmosfære i Norge som i langt større grad har oppmuntret 
til byråkratikritikk enn tidligere. Jeg tenker her på utviklingen 
av teorier som begrunner en negativ holdning til stat, byråkrati 
og teknokrati først på venstrefløyen (slutten av 60-tallet), senere 
på høyrefløyen (høyrebølge og nyliberalisme fra 70-åra og utover). 
Venstrefløyens statskritikk var dessuten knyttet til nye anti- 
autoritære holdninger, holdninger som har hatt grobunn også hos 
folk flest, særlig ungdomsmassene, uansett om disse har vært 
venstreorientert eller ikke. For det andre har økt utdannelse og 
økt levestandard økt både kunnskapen om og kravene til velferd
sstaten. Derfor ligger det i den økte krav- og kritikkmentaliteten 
en fundamental aksept av velferdsstaten, det forventes at den er 
der og fungerer, som det mest sjølsagte i verden. Som sagt blir 
også kritikken raskt høylydt av samme grunn.

Sammenfattende vil jeg si at det finnes to typer byråkratikritikk 
som kan være vanskelig å skille i den daglige debatt, men som
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egentlig er vesensforskjellige. Den ene typen er reaksjonær og 
kommer fra grupper som får sin priviligerte stilling begrenset av 
statlige reguleringer. Den andre typen er en kritikk som ikke 
avviser velferdsstat og reguleringer, men som mener at regule
ringene ikke fungerer godt nok. Den siste gruppen er i flertall. 
At den er blitt lydhør i de seneste tiår, har ikke sammenheng 
med økt byråkratisering, men heller med økt demokratisering av 
samfunnet, så paradoksalt det enn kan høres. Imidlertid består 
faren for at denne folkelige byråkratikritikken kan resultere i 
høyredreining og samrører med den reaksjonære kritikken. Nemlig 
i den situasjon der sosialdemokratiet stiller seg i spissen for en 
innstramningspolitikk som reduserer velferdsapparatenes mulighet 
til å imøtekomme de økte behov og krav som artikuleres stadig 
høyere. Noe av dette er vel dagens situasjon, og det må spesielt 
for Arbeiderpartiet være litt av en hodepine. Frihetskampanjen 
kan overhodet ikke løse disse problemene, bare forverre dem 
ytterligere.

Poenget er ikke å avvise all byråkratikritikk. Den må imidlertid 
nyanseres, det må undersøkes konkret hva som skjuler seg bak 
den. Dessuten må temaet byråkrati også utvides til en kritikk av 
kapitalens byråkratisering, for på denne måten å nøytralisere 
høyrebølgen. Innen næringslivet er trolig demokratiseringa av 
makt kommet langt kortere enn innen staten. Demokratisering må 
bety at alle maktsentra som utøver innflytelse over folks liv, må 
komme under demokratisk, folkevalgt kontroll. Dette gjelder 
offentlige såvel som private maktkonsentrasjoner. Dessverre ser 
det ikke ut til å Arbeiderpartiet helt har våget denne sammen- 
knytning av privat og statlig. Partiet har valgt å utsette debatten 
om økonomisk demokrati til et senere tidspunkt. Men dermed 
halter hele frihetsdebatten over i høyreretning. Det mumles noe 
om demokrati og maktspredning, men - typisk nok - som noe som 
var fortidas kampsak: Innsikten om sammenhengen mellom frihet 
og makt "gjorde oss til konsekvente demokratar og førte til 
årelang kamp for demokrati og maktspreiing". (Førde s. 3). Hvor
for det tilbakeskuende perspektivet? Kampen på dette området er 
vel ikke avsluttet fra Arbeiderpartiets side?

Den private friheten og markedet

Begrepet demokrati og demokratisering fører meg over til et siste 
kritisk punkt i Arbeiderpartiets kampanje. Vi kan si at frihets
begrepet slik det har utviklet seg fra det tidligborgerlige til 
dagens moderne samfunn har to nokså ulike dimensjoner. På den 
ene sida dreier det seg om at frihet betyr autonomi. Individet 
forføyer fritt over seg sjøl, bestemmer alene sine mål og interes

209



ser. Det opptrer altså som enkeltaktør på det private plan og 
søker å sikre sine økonomiske og andre privatinteresser. Denne 
friheten er dermed å forstå som gode muligheter til å sikre slike 
privatinteresser.

Kun denne friheten, knyttet til individene som privatmennesker, 
er det høyrebølgen har gjort seg til talsmann for. Kjernepunktet 
har vært at individets rettigheter innen den økonomiske sfæren 
skulle utvides. Kontraktsfriheten skulle ifølge liberalismens ideo
loger om mulig være total. Dvs. kontrakter om arbeid, salg av 
boliger (et viktig tema i det siste tiårs debatt) og generelt kjøp 
og salg av konsumgoder skulle utelukkende være en sak mellom 
kontrahentene. Men betyr dette en utvidelse av friheten? En av 
dem som mest inngående har analysert rettsutviklingen innen 
kapitalismen og som langt ifra var noen sosialist, nemlig Weber, 
benektet at endring av rettsforholdene i denne retning betyr mer 
frihet. Den betyr bare at én form for tvang og regulering blir 
erstattet av en annen form (markedskreftenes upersonlige regule
ring). "Resultatet av kontraktsfriheten er altså i første rekke: 
åpning for muligheten til, å skaffe seg makt over andre, ved at 
en klok anvendelse av egen eiendom på markedet blir benyttet 
som middel".6 Formelt sett kjenner ikke markedets logikk til 
personlig autoritet eller direkte tvang. Men markedets upersonlige 
tvang er like "autoritær" overfor markedets tapere som den 
statlige regulering. Frihet for noen må dermed bety tap av frihet 
for andre.

På bakgrunn av dette realistiske syn fremstår Førdes omtale av 
konkurranse og marked som den rene lovsang til kapitalismen. 
Det går ikke an som Førde gjør, å bruke Martin Gunnar Knudsens 
innsats for private barnehager, som begrunnelse: "Vi kan ikkje 
prøve å stille oss til venstre for Martin Gunnar Knudsen", (s. 9) 
Dette er å ta tilflukt til retorikk - i mangel av saklige argu
menter. Førde synes å glemme her at Martin Gunnar er opptatt 
av å få igang én barnehage, mens Førde uttaler seg prinsipielt om 
DNA’s politikk på dette området.

Dessverre tyder Førdes innlegg på at Arbeiderpartiet er ivrig 
opptatt av å løpe fra sin egen politikk og sine prinsipper i spørs
målet om reguleringer kontra konkurranse. At partiet ga opp den 
sosiale boligpolitikken og lot markedsegoismen bre seg på dette 
meget viktige området, var nok ingen tilfeldighet. Etter sitt 
retoriske forsvar for private barnehager uttaler Førde videre: "Eg 
ser også som ein naturlig konsekvens av dette at vi vitaliserer 
vår debatt om kva marknaden og lovene om tilbod og etterspørsel 
kan brukast til. Vi må kvitte oss med skuldningar om at vi er 
markedsfiendtlige". (s, 9-10). Her kommer det tydelig frem. Det er
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kritikken fra høyre: beskyldninger om markedsfiendtlighet Arbei
derpartiet føler behov for å forsvare seg imot. Ut fra denne 
defensivposisjonen makter ikke partiet lenger å forsvare sin egen 
politikk. Mens det er behov for en klarere og skarpere begrun
nelse av hvorfor markedet må reguleres, så leverer Arbeider
partiet ytterligere argumenter for dereguleringer. Dermed under
minerer de sitt eget politiske fundament.

Denne privatborgerlige friheten har alltid tjent borgerskapets 
økonomiske interesser. Idag tjener den i tillegg interessene til 
visse bedrestilte arbeidergrupper, f.eks. på området boligmarkedet. 
Men denne kontraktsfriheten betyr samtidig at situasjonen van
skeliggjøres for andre arbeidergrupper, nemlig de som ennå ikke 
har boligeiendom. Resultatet av markedets frihet blir at arbeider
grupper settes opp mot hverandre og dermed en politisk svekkelse 
av arbeiderbevegelsen.

Den politiske friheten og demokratiet

Høyrebølgen ønsker å snevre inn friheten til den privatøkono- 
miske friheten. Men det er altså en annen dimensjon ved friheten 
som er viktigere, nemlig den politiske friheten. Høyreideologiens 
"normalmenneske" er egoisten som har nok med seg og sitt. 
Samfunnsengasjement, samfunnskritikk og politisk aktivitet er 
nærmest noe irrasjonelt og unormalt, stort sett er det utopiske 
venstreradikalere som holder på med slikt. I "høyresamfunnet" 
skal mer overlates til markedet. Sagt med andre ord skal mindre 
overlates til direkte politiske beslutninger. Det betyr at verdien 
av politisk aktivitet blir redusert. Mindre innflytelse blir kana
lisert gjennom det politiske demokratiet og de politiske masse
bevegelser (først og fremst arbeiderbevegelsen) som opprettholder 
et aktivt demokrati. Denne utviklinga skaper en ond sirkel. Dess 
mer maktesløse de politiske organene blir overfor markedskref
tenes inntog på ulike områder, dess sterkere blir frustrasjonen 
over politikk og politikere blant folk flest. Dermed reduseres 
folks politiske engasjement og deltakelse i faglig og politiske 
organisasjoner. Politikken byråkratiseres ytterligere og masse
bevegelsens legitimitet som ivaretaker av vanlige folks interesser 
svekkes, osv., osv.

Man skulle tro at Arbeiderpartiet ville sette alt inn på å snu 
denne onde sirkelen. Det er jo nemlig dette partiet som har mest 
å tape på denne utviklingen. Økt frihet i form av økt demokrati 
og økt medbestemmelse kunne ha vært et utgangspunkt for en 
effektfull kritikk av høyresidas "frihet". Man skulle dermed 
forvente at Arbeiderpartiet satte det politiske demokratiet i

211



sentrum for sin frihetskampanje. Dette har ikke skjedd. Rett nok 
snakkes det også om demokratisering. Men det poengteres ikke at 
det her ligger en vesentlig forskjell mellom et sosialistisk og et 
liberalistisk frihetsbegrep. Høyreliberalismen mener ikke at det 
trengs noen ytterligere demokratisering av det norske samfunnet. 
Isteden er det markedets innflytelse som skal økes. Markedets 
frie spill er jo det egentlige demokrati for høyreliberalismen. 
Demokratisering betyr nødvendigvis også endringer i politikken i 
samsvar med de kollektive krav og ønsker som demokratiet kana
liserer. Men dermed betyr det også en sterkere stat, en stat som 
trolig griper regulerende inn mot priviligerte interesser som 
opererer i de ulike markedene. Derfor vil alltid høyrekreftene 
forsøke å deskreditere en reelldemokratisering av samfunnet ved å 
kalle det økt byråkrati og tvang. Eller - en annen mer kompro- 
missvennlig strategi - man lar demokratiseringen gå sin gang, 
men uten at det resulterer i konkrete politiske endringer. Det 
hele "koker bort i kålen" og høyresida kan innkassere nok et 
argument om at økt medbestemmelse bare fører byråkrati med 
seg.

For underklassene kunne ikke den personlige friheten få samme 
positive betydning før den ble knyttet til politisk frihet: retten 
til politisk deltakelse og medbestemmelse. Uten arbeiderbevegel
sens partier og interesseorganisasjoner og den demokratisering av 
statsapparatet som disse organisasjonene har kjempet for, kunne 
heller ikke de private rettene og frihetene som den vanlige mann 
og kvinne idag nyter, vært en realitet. Arbeiderklassen trenger 
derfor den politiske friheten i langt større grad enn borgerskapet, 
den trenger fremfor alt demokratiet for å påvirke staten til å 
regulere markedskreftenes frie spill til det arbeidende folkets 
fordel. Denne "sapimenblanding" av sosiale gruppeinteresser på 
samfunnsplanet med staten, skulle ifølge den liberale teori ikke 
finne sted. Fra et sosialistisk standpunkt er denne gjensidige 
påvirkningen mellom stat og samfunn nettopp uttrykk for den 
liberale teoriens prinsipielle svakheter. De individuelle privatinte
ressen som ifølge den liberale teori skulle konkurrere fritt på 
markedet, er i det moderne samfunnet forvandlet til organiserte 
klasseinteresser. Disse søker støtte i den offentlige opinion og 
hos staten. Demokrati er her en vesentlig forutsetning for at 
underklassen overhodet kan påvirke staten. På den annen side vet 
vi at de høyere klassene alltid har hatt og fortsatt har, sine 
ikke-demokratiske påvirkningskanaler overfor staten.

"Organisasjonssamfunnet", fagbevegelsens masseorganisasjoner osv. 
er en trussel mot den enkeltes frihet, hevdes det. Tvert imot må 
vi si: den er en forutsetning for at den enkelte ikke skal bli et 
offer for den sterkes rett. Masseorganisasjoner som organiserer
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underklassene er derfor uunngåelig for å sikre enkeltindividets 
trygghet og frihet. Det er en prinsipiell forskjell på interesse
organisasjoner som organiserer de underpriviligerte grupper og de 
interesseorganisasjoner som organiserer overklassenes interesser. 
Bare de første organisasjonenes kamp har samtidig en demokra- 
tiserende virkning på hele samfunnet. Vi kan ikke bygge ned 
organisasjonssamfunnet uten samtidig å svekke demokratiet og 
vanlige folks personlige frihet.

Det er ikke tvil om at det er vanskelig å få til et fungerende 
demokrati, det vil det også være i et sosialistisk samfunn. Men 
det kan aldri bli et argument for å redusere eller avskaffe demo
kratiet. Tvert om tyder alt på at demokrati er en nødvendighet 
for at et komplisert samfunn overhodet skal fungere. Samfunnet 
blir derfor mer og mer avhengig av at en viss del av befolknin
gen sitter inne med de kunnskaper og det samfunnsengasjement 
som er nødvendig for å opprettholde demokratiet. Om denne 
andelen ikke økes betraktelig, vil demokratiet uthules og mar
keds- og høyrekreftene vil få økt innflytelse. I den borgerlige 
tradisjon har det vært lagt hovedvekt på å sikre individets 
frihetsrom som privatindivid i forhold til statens myndighet. Dette 
er naturligvis helt vesentlig også i et sosialistisk samfunn. Men 
minst like viktig er individets rett til ikke bare beskyttelse fra 
staten, men deltakelse i stat og samfunn.7 Denne politiske fri- 
hetstradisjonen er det de radikale, samfunnsomdannede bevegel
sene som har båret frem.

Bare en slik kontinuerlig demokratisk aktivitet nedenfra kan 
hindre at staten blir byråkratisert. Den demokratiske deltakelse 
er derfor ikke bare en grunnleggende frihet, men også en nød
vendig del av samfunnets politiske funksjonsdyktighet. Som sagt 
vil samfunnet i økende grad være avhengig av at et minimum av 
folk interesserer seg og engasjerer seg i politisk aktivitet. Dette 
problemet er større for sosialismen enn for kapitalismen. Sosialis
men er nemlig en samfunnstype som søker å realisere verdier som 
bare kan realiseres under demokratiske betingelser. Sosialismen 
kan ikke fungere dersom individene utelukkende forstår sin frihet 
som en egoistisk privatfrihet.

Frihetens mangfold under sosialismen

Her sosialismen noen muligheter? Mange, også på venstresida, 
mener nei. Sosialismen kan ikke fungere ut fra den rent borger- 
lig-egoistiske friheten. Sosialismen kan heller ikke fungere dersom 
likheten blir påtvunget borgerne gjennom statsapparatet. Likhet i 
en situasjon der det hersker knapphet av goder vil ikke komme
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ut over en formaljuridisk likhet. Den vil bare være likhet i 
forhold til en bestemt målestokk, i forhold til en annen måle
stokk vil den være ulikhet. Dette poenget finnes alt hos Aristote
les og er gjentatt av Marx i Kritikk av Gothaprogrammet: lønns- 
likhet vil være likhet ut fra arbeidstid, men f.eks. ut fra indivi
duell dyktighet eller ut fra arbeidernes forsørgelsesbyrde vil det 
være ulikhet. Absolutt og rigorøs likhet er derfor ikke i seg sjøl 
noe sosialismen trakter etter. Derimot en situasjon der overfloden 
av goder og behovenes mangfoldighet vil gjøre at det for enkelt
individet ikke blir så nøye om noen får mer eller mindre av det 
ene eller andre. Der altså selve den formale likhetsbetraktning 
blir irrelevant eller iallfall ikke lenger spiller hovedrollen. Denne 
tilstand forutsetter et høyt teknisk produktivitetsnivå og at 
arbeidet blir en slags samfunnstjeneste som deles mellom alle 
arbeidsføre.

Jeg skal ikke gå videre her. Imidlertid er det klart at en slikt 
samfunn krever en høy grad av kollektivitet og solidaritet. Sam
tidig skal dette samfunnet også være et resultat av den enkeltes 
frie utvikling. Forutsetningen for at dette skal gå er at begrepet 
om frihet får et annet innhold enn det økonomisk-egoistiske det 
har ut fra den kapitalistiske ideologi. La oss derfor enda engang 
se på frihetsbegrepet.

Vi fant at friheten hadde to hovedkomponenter: en privat-indi- 
viduell og en politisk. Vi må innrømme at den rent individuelle 
friheten er den som minst av alt kan tenkes bort. Individet vil 
alltid være individ, på en eller annen måte opptatt med sin egen 
lille "private" verden. Vi så også at den politiske deltakelsen på 
sin side ikke var noen absolutt nødvendighet. Vi kan si det slik 
at individet alltid vil være opptatt av å realisere seg sjøl på en 
eller annen måte og at politisk og samfunnsorientert aktivitet 
bare er en av mange mulige former for "sjølrealisering".

Samtidig har vi også konstatert at alt i den borgerlige ideologi 
dukker problemet opp: Hvordan realisere den private friheten på 
en slik måte at individene kan inngå i et kollektiv, et mer eller 
mindre sivilisert samfunn? Vi må samtidig konstatere at den 
borgerlige ideologien tar som utgangspunkt at individene står i en 
egoistisk konkurransesituasjon til hverandre og at dette resulterer 
i at den borgerlige samfunnskonstruksjonen blir preget av ganske 
mange anarkistiske trekk. I den borgerlige ideologien er det altså 
en nær sammenheng mellom frihet, privateiendom og egoisme.

Sosialismen er bare mulig dersom denne sammenhengen oppløses. 
Det kan den gjøre ved at individenes sjølrealisering tar en annen 
retning enn sjølrealisering på markedet, i den økonomiske kon
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kurransekampen. Den kan sjølsagt tenkes andre former for sjøl
realisering enn på dette privatøkonomiske området. Det må ikke 
være av politisk eller offentlig art heller. Vi kan ganske enkelt 
se oss om i vårt samfunn: langt ifra alle "realiserer" seg på en 
vellykket måte innen økonomisk konkurranse. Mange trekker seg 
tilbake til familie, noen dyrker kunst eller en hobby. For mange 
unge er det erotiske og den erotiske konkurransekampen den 
vesentlige realisering, andre driver idrett eller trakter etter å 
gjøre noe aparte slik at de får oppmerksomhet og blir berømt. 
Atter andre vender denne verden ryggen og trekker seg inn i et 
liv med meditasjon og samvær med likesinnede.

Vi er etter min mening alt i ferd med på få et svært pluralistisk 
samfunn hva angår sjølrealisering og livsidealer. Det betyr at den 
rent økonomisk-egoistiske konkurransen trenges gradvis i bak
grunnen som den vesentlige formen for frihetsrealisering. Dette 
har uten tvil sammenheng med at vi lever i et samfunn som 
historisk sett er enestående når det gjelder å sikre individene 
elementær økonomisk trygghet. Velferdsstaten har alt dempet en 
god del av den aggressive konkurranseimpuls innen det økono
miske området. Dersom velferdsutviklingen fortsetter så vil denne 
aggressive impulsen bli ytterligere "sivilisert". Sikringen av de 
elementære økonomiske behov vil gjøre den privatøkonomiske 
egoismen like anakronistisk og moralsk uakseptabel under den 
sosialistiske velferdsstaten som den form for sjølrealisering som i 
den førborgerlige samfunnet kom til uttrykk som krig, slekts- 
feider, dueller etc. virker på oss idag.

Det er viktig at sosialismen blir et ekstremt pluralistisk samfunn 
i denne betydning. Dess mer mangfold av ulike sjølrealiseringer, 
dess vanskeligere blir det å gjøre sammenligninger og dess vansk
eligere blir det dermed å lage hierarkier der de ulike aktiviteter 
blir tillagt ulike status. Mulighetene for at det danner seg varige, 
strukturelle sosiale ulikheter under sosialismen blir dermed dårli
gere. Vi vil fortsatt ha individuelle ulikheter og elementer av 
konkurranse. Vi vil ha folk som lykkes - vi vil også ha personlig 
tragedier. Poenget er at denne konkurransen ikke som under 
kapitalismen, gir opphavet til dannelsen av strukturelle ulikheter 
der noen mennesker systematisk blir priviligert på bekostning av 
andre som blir utbyttet, altså et nytt klassesamfunn.

Borgerkultur og arbeiderkultur på vei ut

Den borgerlige kultur har alltid dyrket idealer og livsmåter som 
svarte til det økonomiske systemets funksjonskrav. Egenskaper 
som individualisme og kreativitet blir dyrket, noe som f.eks. ga
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seg uttrykk i yappe-idealet som for en tid stod i fokus for 
oppmerksomheten. Men disse idealene blir bare dyrket på profitt- 
maksimeringens og privateiendommens snevre betingelser. Selv om 
næringslivets elite tradisjonelt representerer og hyller frihets- 
verdiene i vårt samfunn, så er det ikke herfra at det nye mang
foldet av livsstiler og livsverdier kommer. Faktisk er det slik at 
de kapitalistiske elitene er langt sterkere bundet til sitt yrke og 
sin bedrift enn de andre deler av befolkninga. Dette preger deres 
tankesett i konformistisk retning. Ingen steder finner vi så høy 
grad av kollektivisme og vilje til å underordne sin personlighet 
under systemets "behov" som i disse miljøene. Den nye samfunns
moral og den nye pluralismen fordømmer gjennom sin praktiske 
eksistens en kultur som i virkeligheten oppmuntrer enkeltindividet 
til å ofre sin egen personlige utfoldelse med det for øye å skaffe 
seg en samfunnsmessig priviligert posisjon som innebærer makt 
over andre. Denne nye kulturen er imidlertid ikke tilhenger av en 
asosial personlighetsutfolding. Den har også blikk for behovet for 
disiplin og ytelse, men da i en kollektiv sammenheng og ikke med 
den individuelle makt som siktemål. Elementene til en slik kultur, 
som søker å forene frihet og solidaritet, er til stede alt i dag. På 
den politiske venstrefløy, men også gjennom det sosiale livet til 
folk flest. Den borgerlige, "offisielle" kulturen er alt i ferd med å 
bli trengt til side og deler av den nye kulturen aksepteres alle
rede i høy grad i de kommunikasjonssystemer som hører til på 
dette offisielle planet, i massemedia, i den politiske offentligheten 
osv.

Vi kan observere en situasjon hvor både den gamle borgerlige 
klassekultur og den gamle arbeiderkultur er i ferd med å dø ut. 
Sosialismen betyr derfor ikke at det er "arbeiderklassens kultur" 
som vil dominere. Dette var på mange måter en defensivkultur 
som vernet om den sosiale (og dermed den politiske) enheten i 
arbeiderklassen. Den nye kultur representerer derimot en fri
gjøring av individene og dermed økt mangfold. I en sosialistisk 
velferdsstat er det derfor ingen klasse som setter stempel på 
utviklinga. Problemet blir isteden at mangfoldet og mulighetene 
blir så omfattende at samfunnet kan bli truet av desintegrasjon.

Sosialismen trenger høy politisk aktivitet, men på frivillig basis

Som sagt kan en slik desintegrasjon bare hindres i erkjennelsen 
av at den frihetlige utfoldelsen må ha sine grenser sjøl i et 
sosialistisk samfunn. På en eller annen måte må det vi kan kalle 
en solidarisk samfunnsmoral prege borgerne og det politiske 
livet.8 Individene må ha en bevissthet om at et komplisert sam
funn bare kan fungere dersom individene til en viss grad utvikler

216



sosiale holdninger og evne til innlevelse i andre individers situa
sjon. Bo Gustafsson formulerer følgende "løsning" i sin bok "I 
dvermorgon socialism":

"Jo mer arbeidsdelinga og dermed mangfoldet, men også 
avhengigheten av medmenneskenes handlinger øker, desto 
mindre blir spillerommet for individenes helt autonome 
sjølhevdelse. Løsningen på dette dilemmaet kan bare ligge i 
at individenes sjølhevdelse på en eller annen måte bringes 
i innbyrdes samklang, slik at individenes frihetsstreben kan 
realiseres i og gjennom andre individers frihetsstreben".9

Som vi ser er ikke dette noen egentlig løsning, bare en påstand 
om at individene "på en eller annen måte" må tilpasse seg hver
andre. Jeg tror vi må erkjenne at det på dette punktet alltid vil 
være en spenning og dermed konflikter i forholdet mellom indivi
dets frihetsbehov og samfunnets funksjonsbehov. Sosialismen kan 
imidlertid sikre at den individuelle tilpasning reduseres mest mulig 
og at de individuelle ofre blir likt fordelt på samfunnsmedlem
mene.

Det må altså være en samfunnsmessig orden som både begrenser 
friheten, men også garanterer den frihetsutfoldelse som faktisk 
vil finne sted. Denne orden er avhengig av at mange tar del i det 
politiske livet og i løsningen av de politiske konfliktene. Behovet 
for en elitær stat med byråkratiske apparater vil minske i takt 
med økningen av politisk deltakelse nedenfra. Selv om det er 
vanskelig å tenke seg at staten vil dø ut, så er det sikkert mulig 
å redusere byråkratiet ved hjelp av økt demokrati på alle områ
der. (Slik sett argumenteres det her i tråd med marxistisk teori: 
Marx analyse av Pariskommunen og Lenins utopiske verk: Staten 
og revolusjonen).

Men det finnes heller ingen garantier for at den politiske aktivi
tet og den politiske bevisstheten vil være høy. Dersom individene 
vil realisere sin frihet på rent privat plan, så kan ingen hindre 
dem i det, dersom de holder seg til regelen om at ingen frihets- 
realisering skal gå på bekostning av andres frihet. Individene kan 
altså ikke direkte tvinges til politisk aktivitet. Man kan heller 
ikke forsøke å premiere politisk aktivitet med materielle goder, 
for det vil skape en ny kaste av profesjonelle politikere som kan 
utvikle seg til en herskende klasse. Den eneste "premiering" som 
er tenkelig, er å gjøre det moralsk mer aktverdig å være politisk 
aktiv enn bare privatmenneske. Det finnes visse typer "tvang" 
som trolig vil komme på tale for i det hele å sikre reproduk
sjonen av den samfunnsmessige orden. Samfunnet er nødt til å 
fremme en form for sosialisering, gjennom familie, skole etc. som 
er noenlunde konform i forhold til behovene for orden. Eller
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samfunnet må komme frem til demokratisk konsensus om at visse 
aktiviteter er så skadelige at de må motarbeides gjennom rettsap
paratet. Det er altså illusorisk å tro at ikke ethvert samfunn må 
sette visse grenser for atferd dersom det skal beskytte sin egen 
eksistens. Det er også illusorisk å tro at konflikter alltid må 
kunne løses gjennom det vi med Habermas kunne kalle "herredøm- 
mefri kommunikasjon". Poenget er at friheten også gir muligheten 
til å nekte å delta i denne kommunikasjonen og å begi seg inn 
en rent upolitisk og privat verden. Den herredømmefrie kommuni
kasjonen kan derfor risikere å bli redusert til kommunikasjons- 
fellesskapet herredømme over dem som har stilt seg utafor kom- 
munikasjonsfellesskapet.

Frihet og orden 1 Arbeiderpartiet og i Norge

Man kan se saken fra to synspunkter: enten ut fra individets 
behov for frihet, slik Arbeiderpartiet gjør det i sin frihetsdebatt. 
Eller ut fra samfunnets behov for orden: staten og rettsapparatet 
må fungere for å løse akutte problemer som alltid vil melde seg. 
Og under demokratiske betingelser må de fungere på en måte som 
ansees som rettferdig av folk flest. Dette siste blir slett ikke 
alltid oppfylt under kapitalismen. Det er en fungerende orden, 
men den bygger på klassemotsetninger og er derfor en urettferdig 
orden. Denne urettferdige orden skaper frustrasjon og dermed i 
neste omgang uorden.

Arbeiderpartiet har tradisjonelt profilert seg som et parti som 
representerer samfunnsansvarlighet og dermed orden. Ut fra 
denne profilen kunne partiet vinne velgeroppslutning og regje
ringsmakt for å komme ut av kapitalismens økonomiske krise på 
30-tallet. Arbeiderpartiets styring ble godtatt av det arbeidende 
folk fordi levestandarden og den politiske innflytelsen på statsap
paratet økte. Av flere grunner er denne linja nå kommet opp i en 
krise. Paradoksalt nok skyldes det den sosialdemokratiske politik
kens suksess: folk er blitt mer uavhengige og mer bevisste når 
det gjelder eget frihetsbehov, men også når det gjelder oppmerk
somhet mot de dype urettferdighetene som ennå eksisterer. I 
denne situasjon søker så partiet å skaffe seg en annen profil 
gjennom frihetsdebatten. Men frihet kan ikke tenkes uten orden. 
Og frihet for alle kan ikke tenkes uten en rettferdig orden. Det 
er altså ikke noen absolutt motsetning mellom frihet og orden, 
det er heller slik at de betinger hverandre. Frihetsdebatten bør 
ønskes velkommen. Det er viktig at ikke høyresida får monopol på 
ord som frihet og individualisme, ord som har en positiv valør 
hos det norske folk. Det er også viktig å problematisere begreper 
som f.eks. solidaritet, slik Jagland gjorde i sitt landsmøteinnlegg,
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fordi solidaritet idag ikke uten videre er det samme som solidari
teten innen den gamle arbeiderkulturen. Debatten behøver ikke 
nødvendigvis å innevarsle et varig høyreavvik. Mye avhenger av 
om begreper som rettferdighet, demokrati og orden blir satt i 
sammenheng med friheten.

En annen innvending mot debatten er at partiet underordner den 
under de kortsiktige politiske behovene. Statsfinansenes situasjon 
blir et argument for privatisering, noe som i neste omgang blir 
forsøkt legitimert gjennom frihetsdebatten. Isteden for en prin
sipiell debatt får vi en opportunistisk debatt. Svaret på den 
statsfinansielle situasjonen kunne jo isteden for privatisering 
bestå i at man stilte søkelyset på de 20 til 30 milliardene som 
årlig unndras i skatt og dermed ødelegger f.eks. mulighetene for å 
bygge offentlige barnehager. Det er stort sett priviligerte grupper 
i det norske samfunnet som står for denne skattekriminaliteten. 
Disse kretsenes "frihet" går på bekostning av samfunnets funk
sjonsevne. Deres opptreden er i virkeligheten anarkistisk og 
asosial, i tråd med kapitalismens innerste prinsipper. Flere og 
flere får blikket opp mot slike urettferdigheter som er innebygd i 
samfunnssystemet. På den annen side skapes det sosiale proble
mer: frustrasjonen over å leve i et urettferdig samfunn øker og 
dermed minsker også viljen til å akseptere den samfunnsmessige 
orden. Ytterst i samfunnets periferi oppstår kaoselementer av et 
annet slag: anarkister, frikere, husokkupanter, "autonome", ar
beidsløse, pønkere etc. De er preget av frihetstrang og aggresjon 
mot et samfunn som oppleves som urettferdig. Imidlertid er det 
en prinsipiell forskjell mellom de priviligertes anarki på toppen av 
samfunnet og de utstøttes anarki. Den systematiske økonomiske 
kriminalitet på toppen av samfunnet opprettholder urettferdige 
strukturer i samfunnet, og staten og Arbeiderpartiet har hittil i 
praksis akseptert dette. De utstøttes opprør er på sin side ut
trykk for fortvilelsen over mangel på rettferdighet, det er en 
reaksjon på anarkiet på toppen av samfunnet. Deres ideer og 
politiske prosjekter er håpløse saker. En sosialistisk bevegelse 
kan ikke bygge på slike grupperinger. Likevel er det ikke disse 
gruppene som først og fremst fortjener fordømmelse, men de 
ressurssterke menneskene i næringslivet som gjennom sin skjulte 
kriminalitet produserer konflikter og uorden. Her er det tydelig 
at man ikke ser noen sammenheng mellom egen frihet og den 
samfunnsmessige orden.

Sosialismen som kommer

Den sosialismen som kommer har både folks frihetskrav, men også 
behovet for å løse ordensproblemene som sin drivkraft. De sosiale

219



konfliktene som her er berørt og som hittil har vært en av de 
viktigste årsakene til de sosialistiske kreftenes vekst, er bare en 
av mange konflikttyper som det blir stadig vanskeligere å løse 
innen rammen av et kapitalistisk samfunn. Vi får enorme miljø
messige og økologiske problemer. En sykdom som aids vil- 
dersom den utvikler seg som fryktet10 - kreve drastiske statlige 
inngrep og økt sosial disiplin. Nukleare, biologiske og kjemiske 
teknologier må bringes under samfunnsmessig kontroll. Verdens 
økonomiske mekanismer krever drastiske inngrep dersom de skal 
fungere. Ikke engang de enkelte stater kan løse disse og andre 
problemer. Det kreves utstrakt internasjonalt samarbeid og ytter
ligere nedbygging av nasjonalstatene. Det kapitalistiske prinsipp, 
med sin anarkistiske frihet for den individuelle økonomiske aktør, 
er som vi skjønner, dømt til nederlag i konfrontasjonen med slike 
problemer. Valget står vel på lenger sikt i realiteten mellom en 
autoritær sosialisme og en sosialisme som forener individuell 
frihet og samfunnsmessig orden.

Noter
1) Arbeiderpartiets frihetsdebatt ble åpnet etter stortingsvalget 1985 og nådde et 
foreløpig høydepunkt i forbindelse med landsmøtet i 1987. Foruten lesing av 
aviser og tidsskrifter, bygger jeg her særlig på de to upubliserte landsmøteinn- 
leggene til Jagland (om partiet) og Førde (som gikk direkte på frihetsdebatten). I 
det følgende henvises til Førdes innlegg bare med sidetall. Sekretariatet i Arbei
derpartiet har vennligst sendt meg dette upubliserte materialet.
2) Sitert etter O. Brunner: "Die Freiheitsrechte in der altståndischen Gesell
schaft". I: Staat und Gesellschaft ed. E.W. Bockenforde, Darmstadt 1976 s. 34.
3) J. A. Seip: "Dyd og nødvendighet". Høyres historie gjennom hundre år 1880- 
1980. Oslo 1980 s. 45-46.
4) Jfr. Adresseavisens lederkommentar til Førdes landsmøtetale: "Han avviste at 
hans nye holdninger representerte noe "høyre-avvik". Vi er enige med Førde her. 
Det er ikke noe avvik, men ren Høyre-politikk". (28.3.1987).
5) W. Lafferty: "Den sosialdemokratiske stat", Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 1, 1986, 
s. 36.
6) Max Weber: "Wirtschaft und Gesellschaft". 5 Aufl. Tiibingen 1972, s. 439.
7) Dette viktige skillet preger filosofen Kants politiske teori. Han vil sikre 
borgernes sivile retter vis a vis staten, men aksepterer ikke borgernes politiske 
retter til å forandre staten, dvs. demokratiet. Jfr. analysen til Hella Mandt: 
"Historisch-politische Traditionselemente im politischen Denkens Kants". I: Mate- 
rialen zu Kants Rechtsphilosophie, ed. Z. Batscha, Frankfurt 1976, s. 292-330.
8) Dette behandles også av Førde, s. 13-15.
9) Bo Gustafsson: I overmorgon socialism. Stockholm 1981, s. 87-88.
10) Jfr. Aftenpostens førstesideoppslag 31.10.1987: "750 000 får HIV uten nye 
seksualvaner". Rett nok et usikkert tall om situasjonen 20 år frem i tida, men 
sjøl en redusering til 1/3 av dette tallet innebærer enorme påkjenninger for det 
norske samfunnet.
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