
Per Maurseth

VENSTRESOSIALISMENS BØLGEGANGER

Det er en kjent sak at politiske partier og bevegelser svinger. Politikken 
svinger, og oppslutningen svinger. I sterk forenkling kan de politiske 
svingene beskrives i en venstre-høyre-skaia, og like forenklet kan svingende 
oppslutning beskrives ved enkle mål for totaloppslutning fra velgere og i 
medlemstall.

Sammenhengene mellom slike svingninger - i politikk og i oppslutning - 
er ikke klare og entydige. De fortolkes også forskjellig og gir opphav til indre 
konflikter i parti og bevegelse. Dette er både velkjent og viktig.

De synligste svingningene er de korte, de fra valg til valg eller fra lands
møte til landsmøte. De ultrakorte svingningene, slik de trer frem i de måned
lige meningsmålinger og blir løpende kommentert i media som virkninger av 
utspill, stemmegivning eller avsløringer, skal jeg her se bort fra. Jeg vil heller 
knytte de korte svingninger til en drøfting av de lange, de som spiller seg ut 
gjennom tiår og generasjoner. Også de kan, sterkt forenklet, beskrives 
henholdsvis langs en politisk venstre-høyre-skaia eller ved enkle mål for 
totaloppslutning. Forståelsen av de korte svingningene til høyre eller venstre 
vil bli viktig påvirket av om de kruser en langtidssvingning til høyre eller 
venstre. På samme måte er fremgang eller tilbakeslag ved et valg av ulik vekt 
om de skjer under en langtidstrend av fremgang eller tilbakegang. Det gjør 
forskjell for forståelsen av Venstres tilbakekomst på Stortinget om linjen til 
Sponheim trekkes fra Dørum eller fra Johan Sverdrup. Når vi snakker om 
arbeiderbevegelse eller venstrebevegelse kan det være klokt å legge et 
hundreårsperspektiv til grunn.

Likevel er det SV denne artikkelen skal handle om, SV i oppslutning og i 
politikk, SV som del av arbeiderbevegelsen i Norge.

OPPSLUTNING
La oss trekke linjen tilbake til Sosialistisk Folkeparti fra 1961 og se raskt på 
noen svingninger i oppslutning om den venstrebevegelsen som først ble til 
SF og senere til SV. Det politiske innholdet og de politiske svingningene skal 
jeg ta opp etterpå.

Grovt sett tegner oppslutningen om SF/SV tre bølger av litt forskjellig 
lengde. Den første går fra starten i 1961 med et valgresultat på 2,4% til en 
topp fra mars til august 1968 med over 7% på Gallup og deretter et brått fall 
til bunn-noteringer på meningsmålinger i 1970 på 2,5% og et årsgjennomsnitt 
på 2,8. Den andre bølgen gav en rask stigning til gammelt toppnivå i 1971
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med over 7% i månedene fra september til desember. Og stigningen ble 
konsolidert i 1972 til et årsgjennomsnitt på 6,3% mot 5,5 i 1971. Sosialistisk 
Valgforbund av SF, NKP, AIK og uavhengige sosialister fortsatte 
fremgangen. Stortingsvalget 1973 gav 11,2% av stemmene og 16 represen
tanter, og på meningsmålingene steg oppslutningen i 1974 til et årsgjennom
snitt på 12% og en toppnotering på 13,5% i desember. Så sank bølgen enda 
en gang forbløffende raskt. En første bunn på 5,1 ble nådd i november 1975, 
en ny i desember 1976 på 3,6% og en siste i desember 1977 på 3,2%. 
Stortingsvalget i 1977 gav SV 4,2% av stemmene og to mandater. Menings
målingenes årsgjennomsnitt holdt seg på fireprosentnivået i 1978, 1979 og 
1980, men et omslag inntrådte i slutten av 1980 med 6,7% i november og 
desember mot et minimum på 3,7% i februar. Valgresultatene fra 1979 til 
1987 var svakt og jevnt stigende fra 4,1 til 5,7%. SV var, som Hanna 
Kvanmo sa med tanke både på velgernes frafall og stillingen på Stortinget, på 
vandring i skyggenes dal. Ikke i ett av de syv valgårene fra 1975 til 1987 
nådde SV opp til SFs beste resultat på 6% fra 1965. Men etter 1979 gikk det 
likevel oppover, og i 1989 til 1991 toppet den tredje bølgen seg med 
valgresultater på 10,1 ved stortingsvalget og 12,2 ved fylkestingsvalgene. 
MMI-målingen i mai 1993 viste 17,2% for SV. Det var toppen, og fallet ble 
bratt. Stortingsvalget samme år gav SV 7,9% og fylkestingsvalget 1995 
6,1%, og dette har også også vært gjennomsnittstallet for SV gjennom første 
halvår 1996 på MMIs målinger.

Her er tre bølger med store utslag. I sum gir de et bilde av et parti eller en 
bevegelse med påfallende stor ustabilitet, større enn vanlig blant norske 
partier, selv i en periode preget av «velgere på vandring» for å låne Henry 
Valens treffende uttrykk. Her er tre bølger, tre topper, tre bølgedaler. Den 
første viser en jevn og langvarig stigning mot toppen, de to andre en rask og 
nesten eksplosiv vekst. De to første har et raskt og dramatisk fall fra toppen, 
den siste har en lengre og rundere topp, men også den falt i et bratt stup. Den 
første bølgen har en kortvarig bunn og en rask innhenting. Den andre bølgen 
blir liggende i årevis i en bølgedal med bare tredjedelen av toppnivået. Om 
den tredje bølgedalen kan ennå intet sikkert sies. Vi vet ikke om bunnen er 
nådd, og vi vet ikke om eller når en stigning vil komme. En siste kommentar 
til det kvantitative kan være et trøstens ord til de trofaste: Hver ny bølge har 
høyere topp og høyere bunn enn den forrige. Det kan med velvilje tolkes slik 
at langtidslinjen i oppslutningen om SV inntil nå er stigende, tross alt.

Likevel, SV har i dag etter mer enn tyve år en oppslutning som ikke er 
større enn den SF nådde i 1965 etter fire år. Høyeste MMI-resultat for SV 
hittil i 1996 (7,3%) er svakere enn SF greide på egen hånd sommeren 1968 
(7,5) og høsten 1971 (7,9).

SF og SV har alltid definert seg som del av norsk arbeiderbevegelse. La 
oss så tilføye at til venstre for SF stod den gang et NKP med omtrent 
halvannen prosent og til høyre et Arbeiderparti med mellom 42 og 45%
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oppslutning, mens SV i dag er flankert av et RV med en snau prosent og et 
Arbeiderparti som svinger mellom 35 og 40%, og som ved de to siste 
stortingsvalg har ligget under eller jevnt med sitt valgresultat fra 1927,

Målt ved velgeroppslutning ved stortingsvalg kan vi skjelne tre langtids- 
mønstre for den politiske arbeiderbevegelse i Norge:

(1) I et hundreårsperspektiv vokste tilslutningen nesten uavbrutt frem til 
1945 da arbeiderpartiene (DNA og NKP) for første gang fikk mer enn halv
parten av stemmene til sammen. Med en svakt synkende tendens beholdt 
arbeiderpartiene samlet (DNA, NKP, SF) veigerflertallet til og med 1969. 
Siden har veigerflertallet stemt borgerlig. Ved de to siste stortingsvalg har 
samlet stemmeprosent for arbeiderpartiene ligget under 46.

(2) DNA har gjennom alle brytninger og splittelser holdt stillingen som 
det overlegent største arbeiderparti. Det nådde toppen i sin velgertilslutning i 
1957 med over 48%. Fra 1933 til 1969 hadde det aldri under 40% opp
slutning. Fra 1973 har det fått over 40% ved to av seks stortingsvalg og under 
35 ved ett.

(3) Bare ved tre stortingsvalg etter krigen har et parti til venstre for 
Arbeiderpartiet oppnådd over 10% av stemmene, NKP i 1945 (11,9) og SV i 
1973 (11,2) og 1989(10,1).

Vi kan kanskje si at velgerne har bekreftet et SV-potensiale i nærhet av 
15%. Dette er det håpefulle. Men bekreftelsene har kommet som blaff, og SV 
har aldri klart å knytte sine velgere varig til partiet. Hva kommer det av, og 
hva kan gjøres? Dette er utfordringen som SV igjen og igjen har møtt og vil 
møte. Den reiser spørsmål om politikk og om organisasjon, om standpunkter 
og fremgangsmåter, om ideologi og kultur i partiet.

POLITIKK

Jeg vil knytte bølgegangene i oppslutning til bølgeganger i partiet og dets 
politikk. Med partiet mener jeg her både SF og SV. De to første bølgedaler -• 
fra 1968 til 1971 og fra 1975 til 1980 - hadde sammenheng med venstre- 
dreininger i partiet, den siste fra 1993 med en høyredreining. Jeg er ikke 
blind for at viktige årsaker ligger utenfor partiet, i hendinger og 
endringsprosesser utenfor partiets kontroll. Men politikk dreier seg også om 
hvordan et parti forholder seg til slike endringen Likevel nøyer jeg meg med 
å si at bølgedalene «har sammenheng med», og ikke at de skyldes, partiets 
politiske svingninger.

La oss igjen begynne med starten av Sosialistisk Folkeparti i 1961. I 
utgangspunktet var det deler av venstreopposisjonen i Arbeiderpartiet som 
utgjorde kjernen i SF. Det var en opposisjon som med litt forskjellige 
utgangspunkter reagerte mot Arbeiderpartiets raske bevegelse mot høyre bort 
fra gamle standpunkter. SF kom til som en kombinert utbryting fra og 
utkastelse av Arbeiderpartiet. To akutte hendelser i 1961 utløste parti
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dannelsen. Den ene var Arbeiderpartiiedelsens aksjon mot den indre 
opposisjon som kulminerte med eksklusjoner av de mest fremtredende 
medarbeidere i ukeavisen Orientering. Arbeiderpartiets landsmøte i april 
stadfestet eksklusjonene. Den andre hendelsen var at det samme landsmøtet 
omgjorde det kategoriske vedtaket fra 1957 mot enhver plassering av 
atomvåpen i Norge og satte døren på gløtt, som det ble sagt.

For å skjønne hva slags parti SF var og hva det stod for, må først noe sies 
om Arbeiderpartiets bevegelse mot høyre. De eldre som husker, får 
unnskylde hvis de synes det som nå følger er forterpet og for langt. Men jeg 
skriver også for dem som er for unge til å huske disse ting. Flertallet av mine 
stemmeberettigede landsmenn nå er født i NATO. Jeg er også klar over at det 
jeg skriver kan virke ensidig. Det er med hensikt. Jeg vil prøve å få frem 
hovedlinjer i de standpunkter og holdninger og det engasjement som til slutt 
ble utkrystallisert i Sosialistisk Folkeparti.

Arbeiderpartiets høyresvingning

Krigen hadde skjøvet hele det politiske spektrum til venstre, i Norge som i 
resten av Europa. De borgerlige partiene gjorde en betydelig venstrejustering 
ved sin tilslutning til Fellesprogrammet. Men velgerne stemte mer radikalt 
og arbeiderpartiene hadde fremgang på radikaliserte programmer. Sosialisme 
ble satt på dagsorden som et nært mål.

«Vi står i dag i den stilling at Det norske Arbeiderpartis store mål 
gjennom alle år: et sosialistisk Norge - dette må! kan vi gjennomføre på 
folkestyrets grunn gjennom de midler som forfatningen og lovene gir oss», 
het det i DNAs valgprogram.

De eneste som i denne situasjon beveget seg mot høyre, var 
kommunistene. De stod nå frem «som et ikke-revolusjonært demokratisk 
parti med ... en fredelig overgang til sosialismen som partiets politikk».1

Det er viktig å huske at det satt to kommunister i Gerhardsens samlings
regjering i 1945. Det er viktig å huske at DNA og NKP forhandlet om full 
partisamling sommeren 1945, og at det var nådd full enighet om det forente 
partiets politiske program før forhandlingene skar seg på organisatoriske 
uoverensstemmelser og brøt sammen i utskjelling og mismot. Selv om mange 
i Arbeiderpartiets ledende krets var lettet over bruddet og aldri ønsket at 
samlingen skulle lykkes, er det kommunistene som må bære hovedansvaret 
for fiaskoen, og hvis ansvaret lå i Norge, var det først og frémst Peder 
Furubotns.

Trass i sammenbruddet for partisamlingen hadde tanken om en 
folkefrontregjering sammen med NKP, Venstre og Kristelig Folkeparti 
betydelig støtte i Arbeiderpartiets landsstyre etter stortingsvalget 1945 som 
alternativ til en ren Arbeiderpartiregjering. Statsminister og partiformann 
Gerhardsen «hellet til en slik løsning», men «kapitulerte til sist», og selv om
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Gerhardsen til slutt ba om enstemmighet for en ren arbeiderpartiregjering, 
stemte 5 av 33 landsstyremedlemmer mot.2

Likevel regnet NKP seg med sin sterke stortingsgruppe ikke som et 
opposisjonsparti, men som en del av Arbeiderpartiets regjeringsgrunnlag til 
langt ut i 1947. Og statsminister Gerhardsen gjorde det samme da han i 
finansdebatten høsten 1946 svarte på borgerlige anklager om at regjeringen 
forberedte en sosialistisk omdanning: At DNA og NKP var sosialistiske 
partier som arbeidet for en sosialistisk samfunnsordning, var da ikke en 
hemmelighet for noen, heller ikke for det velgerflertall som stemte på de to 
partiene i 1945.3

Etterkrigsradikalismen varte kort. I hundreårsperspektiv kan den kanskje 
sees som en liten venstresving på den lange trend mot høyre fira midten av 
1920-årene som avløste den like lange trend mot venstre fra like etter 1900. 
Men for det som siden har skjedd, er de første etterkrigsårenes politiske
venstresving av stor betydning.

Den kalde krigen endret fra 1947 på en avgjørende måte arbeider
bevegelsens stilling, innad i bevegelsen og utad mot de borgerlige og mot 
verden. Kommunistpartiet gikk igjen mot venstre og inntok gamle posisjoner. 
Arbeiderpartiet gikk mot høyre.

Marshailhjelpen ble til OEEC med frilisting og gradvis oppgivelse av 
kontroll over utenrikshandel med dypere og dypere innlemming i inter
nasjonal markedsøkonomi. Atlanterhavspakten bie til NATO med en dypere 
og dypere innlemming i en militærallianse med kapitalistiske og imperia
listiske stormakter.

Programposter om sosialisering ble ikke gjennomført, og sosialiserings- 
krav fra fagforbund og ungdomsbevegelse ble skubbet til side. Redskaper og 
vilje til planøkonomisk styring ble svekket.

Det var en snuoperasjon av historisk rekkevidde som ble foretatt, og den 
foregikk under sterke indre brytningen Motstanden var sterk. På et tidlig 
stadium var halve regjeringen og flertallet i stortingsgruppen motstandere av 
å slutte Norge til Atlanterhavspakten. Men en sterk høyrefløy greide først å 
vinne den sentrale sentrumsgruppering og dernest å pulverisere og redusere 
venstregruppene til avmakt. Den kalde krigen, utviklingen i Øst-Europa og 
frykten for sovjetkommunismen var avgjørende forutsetninger for at den 
kunne gjennomføres så raskt og effektivt. Men det må også legges til at den 
nye politikk var vellykket. Det ble vekst og velstand for det brede folk, og 
det ble overbevisende valgseire som sikret flertall for uavbrutt 
regjeringsmakt for Arbeiderpartiet til utpå 1960-tallet.

Snuoperasjonen var altså rask, vellykket og omfattende. Sammenlign 
Arbeiderpartiets programfanfare fra 1945 med Johan Nygaardsvolds bitre 
resignasjon da han i 1949 eller 1950 ble bedt om å tale første mai og 
angivelig begrunnet sitt avslag slik: «Hva skulle jeg vel snakke om? 
Sosialismen er jo ikke lenger gangbar mynt.»
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Som statsminister trakk Nygaardsvold i 1938 tilbake et forslag om en 
fondslov for næringslivet. Han ledet en mindretallsregjering som måtte falle 
om den satte hardt mot hardt mot en samlet borgerlig opposisjon i denne 
saken. Men han formidlet også en klar erkjennelse av hva tilbaketoget 
innebar: regjeringen hadde kommet i skade for å «røre ved kapitalismens 
krone og ved kapitalismens buk, ved dens maktstilling og dens økonomiske 
interesser».

I 1953 gjorde Gerhardsens regjering et tilbaketog av større rekkevidde i 
saken om varige pris- og rasjonaliseringslover. Men hans regjering hadde et 
trygt stortingsflertall. Den kunne, uten fare for å bli felt, fått vedtatt de lov
forslagene som uten tvil ville truet kapitalismens både buk og krone. Likevel 
gav den opp fremstøtet bg la stor møye i å benekte at det i det hele tatt var et 
tilbaketog. Ikke desto mindre: «Standpunkt som partiet forsvara med glød om 
våren, var oppgjevne om hausten», som Berge Furre har skrevet.4

Snuoperasjonen hadde også som følge eller forutsetning en stadig skjerpet 
kamp mot alt som stod til venstre for den nye hovedkurs. Først gjaldt det 
kommunistene fra 1947-48. Ennå i mars 1947 møtte en kampanje i Arbeider
bladet for å brennemerke kommunistene som en potensiell femtekolonne så 
sterk motstand i partipresse og stortingsgruppe at Tranmæl ble påført et 
sviende nederlag.5 Men med Gerhardsens Kråkerøytale i februar 1948 ble 
kamp mot kommunistene utropt til nasjonal hovedoppgave: «Det som kan 
true det norske folkets frihet og demokrati - det er den fare som Kommunist
partiet til enhver tid representerer. Den viktigste oppgaven i kampen for 
Norges selvstendighet, for demokratiet og rettssikkerheten er å redusere 
Kommunistpartiet og kommunistenes innflytelse mest mulig.»

Fra 1949 gjaldt det også i stigende grad å isolere, kneble og bekjempe den 
indre ikke-kommunistiske venstreopposisjon i parti og fagbevegelse. 
Arbeiderpressen ble lukket for avvikende meninger og for uønsket 
informasjon. Beredskapslover ble vedtatt, og overvåking kraftig bygget ut. 
Lundkommisjonens innstilling har avslørt et omfang og en varighet av 
politisk overvåking og registrering og en samrøring av stat og parti i denne 
virksomheten som langt overtreffer det vi den gang mente å vite. Vår 
statsminister sa nylig at ingen har vondt av å bli registrert, og hennes uttalelse 
ble møtt med allmenn avsky. Vel og bra, men saken har også en annen side. 
Det er ikke bare noen tusen kvinner og menn som er ofre, det er hele 
samfunnet. For bare å røre en liten flik av saken: Når en stat gjør det til en 
politioppgave å registrere som suspekte noen få utvalgte, men lovlige partiers 
listekandidater ved kommunevalg, da skjer det en forgiftning av demokratiet. 
Det ble også ført arrestasjonslister, klare til bruk hvis beredskapslovene 
skulle tre i kraft. Hvem og hvor mange kom på de listene, og hva skulle til 
for å havne der?

Vil giften bli renset ut? Vil vi få full oppklaring? Vil noen bli stilt til 
ansvar? For noen har politisk ansvar for at dette kom i gang, og statsråder og
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regjeringer fra mange partier har ansvar for at dette fortsatte gjennom flere 
tiår. En eller to syndebukker er ikke nok. Det er et helt system i en hel epoke 
det gjelder.

Godt hjulpet av sin norske variant av mccarthyisme befestet Arbeider
partiet sin politiske høyredreining, med både parti og fagbevegelse under 
solid kontroll. Likevel fantes en opposisjon med større bredde enn den selv 
var klar over. To episoder kan illustrere dette.

Den første er saken om forlengning av den militære tjenestetid under 
Torps regjering i 1954. Både i grunnorganisasjonene og i stortingsgruppen 
var det flertall mot, og bare ved et indre kabinettspørsmål i gruppen greide 
Torp å få opposisjonslederen Olav Meisdalshagen til å vike unna.

Den andre episoden er det såkalte påskeopprøret i 1958. Det var på tale å 
la Vest-Tyskland få atomvåpen. Sosialistisk Studentlag i Oslo, den gang 
tilsluttet AUF, vedtok en resolusjon med krav om at Norge om nødvendig 
skulle legge ned veto mot dette i NATOs råd. Fire stortingsmenn fra 
Arbeiderpartiet og fire kjente klubbformenn i Oslo sluttet seg først til 
resolusjonen. Deretter gikk det et skred. I løpet av få dager hadde flertallet av 
Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter og klubber og fagforeninger som til 
sammen utgjorde flertallet av LOs medlemmer, sluttet seg til resolusjonen. 
Påskeaften ble den offentliggjort, og vakte stor sensasjon. Viktig for opp
slutningen var at den var formet som en støtte til Einar Gerhardsens 
avspenningstale på NATO-tøppmøtet i desember og til sosialdemokratene i 
Vest-Tyskland, som ennå stod i forbitret kamp mot Adenauer-regjeringens 
og amerikanernes atømøpprastingslmje.

Det viktige ved disse to episodene var først og fremst at de til alles 
forbauselse viste at oppslutningen om Arbeiderpartiets kurs i utenriks- og 
forsvarspolitikken var så svak og så vaklende og den latente opposisjon så 
omfattende. Dette fikk to følger. Den opposisjonsgruppe som hadde samlet 
seg rundt bladet Orientering fra 1952, og den beslektede opposisjon som fra 
1955 hadde ledelsen i Sosialistisk Studentlag, ble knyttet tettere sammen og 
fikk mere mot, større optimisme, større selvtillit og fortsatte sitt arbeid med 
større besluttsomhet. På den annen side ble det viktigere for Arbeiderparti- 
ledelsen å gripe inn mot denne opposisjonen før den fikk truende 
dimensjoner.

Motsetningene ble skjerpet. I 1959 ble Sosialistisk Studentlag i Oslo 
ekskludert av AUF. Det førte momentant til at laget opplevde en voldsom 
medlemstilvekst og til at det kunne stiftes et Sosialistisk Studentforbund med 
lag ved de andre lærestedene også. I 1961 kom så eksklusjonene mot 
Orientering, som det siste halve år hadde gått over fra ijortendaglige 
åttesiders til ukentlige utgivelser med seksten sider og med et fordoblet 
opplag.

Under denne utvikling ble muligheten av å stifte et nytt sosialistisk parti 
et diskusjonstema. Det ville likevel ikke ha skjedd på dette tidspunkt, om
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ikke Arbeiderpartiets landsmøte i april med Einar Gerhardsens uttrykk hadde 
«tuklet med» atomparagrafen.6

Det er galt å si at det var venstreopposisjonen i Arbeiderpartiet som brøt 
ut og dannet Sosialistisk Folkeparti i 1961. Det var bare en liten del av 
venstrefløyen som startet det nye partiet, engasjert, handlekraftig og 
målbevisst, men likevel en marginal minoritet av den del av Arbeiderpartiet 
som utgjorde tyngden av de venstreopposisjonelle. Ingen stortings
representant brøt ut, og det har vekt at helsedirektør Karl Evang, som var 
Orienteringskretsens fremste og mest kjente personlighet, ble stående i 
Arbeiderpartiet og gikk god for landsmøtets nye vedtak i atomsaken. De som 
først stod frem for offentligheten med en annonse for en mulig partidannelse, 
var politisk ukjente og ubeskrevne og med yrker som ikke knyttet dem 
innlysende til arbeiderbevegelsen: en professor, en forfatter, en forsknings- 
stipendiat. Med nye og uprøvde kandidater nådde det nye partiet likevel opp 
og vant to mandater ved stortingsvalget fem måneder etter stiftelsen.

Så kan vi vende tilbake til spørsmålet om hva slags parti SF var. Hva stod 
det for, i grunnsyn og i praktisk politikk?

Sosialistisk Folkeparti
De viktigste kildene som tegner SFs politiske profil, er stiftelseserklæringen 
fra landskonferansen i april 1961, stortingsvalgprogrammet fra det første 
landsmøtet to måneder senere og prinsipprogrammet som ble vedtatt på 
landsmøtet i 1962. En samlet utgave av disse tre dokumentene ble utgitt i 
mars 1963 i et lite hefte med tittel Fornyelse i norsk politikk, som var ett av 
partiets hovedslagord fra starten. I heftet var også artikler av Finn Gustavsen 
og Knut Løfsnes om SFs oppgaver. Det har fortsatt, vil jeg mene, ikke bare 
historisk interesse å vende tilbake til disse tekstene.

Fra første stund fortettet SF sitt politiske budskap i tre hovedslagord: 
Fornyelse i norsk politikk - Fred og sosialisme - Det tredje alternativ. Slik 
disse slagordene ble forstått i partiet, var de tett forbundet som variasjoner 
over det samme tema.

Alliansefrihet og avrusting og en aktiv fredspolitikk bygget på FN- 
paktens prinsipper, kamp mot blokkpolitikken og atomvåpentrusselen og full 
støtte til kolonifolkenes kamp for frihet og uavhengighet var 
fredskomponenten i det tredje alternativ. En demokratisk sosialisme var den 
sosialistiske komponenten. I prinsipprogrammet stod dette:

«Det er nødvendig med et tredje alternativ i arbeiderbevegelsen fordi 
både DNA og NKP har sviktet i kampen for et sosialistisk Norge. Mens 
DNA avskriver sosialismen og fører en borgerlig reformpolitikk, 
aksepterer NKP ukritisk metoder, paroler og retningslinjer utarbeidet for 
andre land og andre forhold. Begge partiers politikk bestemmes i høy 
grad av deres forhold til maktblokkene i Vest og Øst. SF har trådt inn i
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norsk politikk for å skape fornyelse på grunnlag av de sosialistiske ideene 
og norsk virkelighet.»

SFs tredje standpunkt utfordret til begge sider og ble følgelig forkastet og 
forkjetret fra begge sider. Det møtte både latterliggjøring for naivitet og 
mistenkeliggjøring for kryptokommunisme eller kryptokapitalisme. Og 
avvisningen gikk den første tiden helt inn i SFs toppledelse. Sommeren 1962 
gikk partiets nestformann Ellef Hansen ut av sentralstyret med en offentlig 
begrunnet avstandtagen fra det tredje standpunkt. Han bygget sitt syn på 
«Marxismen og Leninismen» og på teorien om at det bare fins to leire, «den 
sosialistiske med Sovjetunionen i spissen og den kapitalistiske leir med USA 
i spissen. Det finnes ikke noe tredje standpunkt i politikken. Er vi for 
sosialisme må vi støtte oss til den sosialistiske leir, som intemasjonalister 
gjør vi det.»7 Men Ellef Hansen gikk ut, og partilandsmøtet i november 
befestet det tredje standpunkt som et helhetssyn både i utenrikspolitikk og 
innenrikspolitikk:

«I dag er det menneskenes viktigste oppgave å sikre en fredelig 
sameksistens som tjerner den akutte fare for krig. ... Gjennom Vestens 
overgang til sosialistiske demokratier og Østblokkens demokratisering 
kan kampen mellom to sosiale systemer bli avløst av samarbeid mellom 
nasjoner som kan stake ut sin egen vei til framtidas sosialistiske felles
skap.»

I den politiske situasjon rundt 1960 var det klart at det å etablere et 
selvstendig politisk alternativ i arbeiderbevegelsen bygget på det tredje 
standpunkt, det var en fornyende handling. Slik sett var slagordet om 
fornyelse i norsk politikk meningsfylt og adekvat. Likevel var SF i sin 
tenkning og sitt idegrunnlag forankret i en lang tradisjon i arbeider
bevegelsen.

I trontaledebatten høsten 1961 la Finn Gustavsen frem SFs politikk i et 
bredt anlagt og skarpt og klart formet innlegg. Trygve Bull meldte seg som 
den første til replikkordskiftet og hadde denne observasjon av hvilken 
tradisjon SF representerte:

«Jeg har bare lyst til å si at bortsett fra den ytterliggående pasifistiske 
tendens og bortsett fra parolen om øyeblikkelig utmelding av den 
militærallianse som vårt land har funnet det nødvendig hittil iallfall å stå 
i, inneholdt talerens foredrag ikke annet enn gamle gode sosialistiske 
synspunkter, som jeg for min del bare vil beklage ikke befinner seg innen 
Det norske Arbeiderpartis ramme. (Munterhet.) Jeg vet ikke om munter
heten i forsamlingen skyldes at man synes jeg tar for hardt i, men jeg kan 
nærmere presisere det ved å si at det er ikke Det norske Arbeiderpartis 
revolusjonære eller kommunistiske fortid jeg her tenker på - den jeg selv 
og statsministeren har tatt del i - det er Det norske Arbeiderpartis gamle 
sosialdemokratiske fortid jeg tenker på som ble rullet opp for meg i det 
innlegg som vi hørte av hr. Gustavsen her.»8
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Trygve Bull var en klok og skarpsindig iakttager, og historisk sett har han i 
hovedsaken rett. Hans innlegg var selvfølgelig en provokasjon rettet innad 
mot hans eget parti, men det var også en provokasjon mot SF. Dette er viktig 
å understreke. Verken i Arbeiderpartiets eller i SFs politiske retorikk var 
sosialdemokrati et honnørord i disse årene. Sosialisme var ennå et honnørord 
for Arbeiderpartiet i programmer, til indre bruk og helst ved festlige 
anledninger. Dette var med på å gi mening til den retoriske gjenganger i SFs 
agitasjon i de første årene: «det er sosialistisk flertall på Stortinget, hvis 
Arbeiderpartiet vil». Mer gangbar og respektabel i DNA var formelen 
demokratisk sosialisme, men først etter 1980 kom Arbeiderpartiet til å vedstå 
seg betegnelsen sosialdemokrati som sitt offisielle identitetsmerke. For SF 
var sosialisme det selvfølgelige varemerke fra første stund, presisert som 
venstresosialisme når en klarere markering trengtes. Begge partier stod her 
en i en språkbrukstradisjon fra mellomkrigstiden da sosialdemokrati betegnet 
arbeiderbevegelsens høyrefløy, i Norge som internasjonalt. For SF stod 
henholdsvis sosialdemokrati og kommunisme som de blindgater for arbeider» 
bevegelsen som det tredje standpunkt skulle vise veien ut av.9

I hovedsaken hadde Trygve Bull rett. SFs venstresosialisme i 1960-årene 
skiller seg ikke prinsipielt fra den politikk Arbeiderpartiet forfektet under 
sosialdemokratisk ledelse i årene opp til 1918, og programmene til Norges 
Sosialdemokratiske Arbeiderparti fra 1920-årene kunne på mange punkter 
nesten ord for ord ha trådt i stedet for SFs programmer på 1960-tallet uten å 
endre meningen.10

Men i sitt innledende forbehold tok Trygve Bull feil. Fra 1906 til 1930- 
årene var avrusting programfestet i Det norske Arbeiderparti. Det gjaldt også 
det sosialdemokratiske partiet i dets seksårige tilværelse 1921-27, og anti- 
militarisme i arbeiderbevegelsen i pasifistisk og nøytralistisk forstand stod 
ingen steder sterkere enn blant de egentlige sosialdemokrater.11 Om denne 
tradisjonen ble svekket gjennom førkrigsår og krigsår, levde den likevel 
videre som en grunnholdning hos mange, og gir en viktig del av forklaringen 
på at motstanden mot Arbeiderpartiets NATO-politikk var så sterk blant 
gamle sosialdemokrater både i og utenfor Stortinget. Når SF hevdet at i 
atom- og vannstoffbombenes tid kan ingen form for militært forsvar gi vårt 
land trygghet, og at en aktiv fredspolitikk etter SFs oppskrift ville bygge opp 
et moralsk og politisk forsvar mer verdifullt enn det militære, var partiet på 
linje med en lang tradisjon i norsk arbeiderbevegelse. Og det samme gjaldt 
slagordet om «forsvarsmillionene til fremskritt». I Ny Tid, Arbeiderpartiets 
avis i Trondheim, fant for eksempel leserne i 1908 den samme tankegang 
uttrykt slik under tittelen «Vort militære forsvar. Dets latterlighet og dets 
farlighet»:

«La forargelsen bibringe folk den forstaaelse, at det er baade dumt og
farlig for vort lille land at ha et militært forsvar. Dumt fordi vi øder
kræfter og penger paa noget som vi ikke har gavn av, og som bare
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demoraliserer. Farlig fordi indbilningen om et saadant forsvars nytte kan 
lede vort folk og tvinge de ledende mænd ind paa en eventyrpolitik.
Skal vi bevare vor nationale kultur, maaa vi til enhver tid føre en politik 
som udelukker muligheten av krig. Og vi maa reise et forsvar som er 
værdifuldere og tryggere end det militære. Vi har pegt paa det saa ofte: 
Det arbeidende folks intemationale forstaaelse og solidaritet og en 
ffemtrædende plads i nationemes kulturliv.
For det militære forsvar er farlig - for os selv - men for ingen anden.»12 

Helt fra starten gikk SF inn for hel og full støtte til «kolonifolkenes kamp for 
frihet og uavhengighet» (stiftelseserklæringen og arbeidsprogrammet 1961), 
for å bekjempe «ny-kolonialismen i alle dens former», for solidaritet med de 
nye nasjonene i kampen for «politisk, økonomisk, sosial og kulturell 
frigjøring» og utviklingsbistand «med respekt for disse nasjoners sjølråderett 
på alle områden) (prinsipprogrammet 1962).

EEC-saken, senere EF og nå EU, ble varm i 1961 da England om 
sommeren søkte medlemskap, og den danske regjering øyeblikkelig fulgte i 
Englands spor. Men SF var tidligere ute og tok alt i arbeidsprogrammet fra 
juni et klart standpunkt:

«Tilslutning til det europeiske fellesmarked vil være et slag mot vår 
nasjonale suverenitet. Sysselsettingen, våre sosiale vinninger og vår 
levestandard trues. Vår konsesjonslovgivning og vårt utbygde lovverk for 
fisk og jordbruksnæring vil bli illusorisk og landet prisgitt utenlandske 
kapitalkonsemer. SF vil derfor bekjempe norsk tilslutning til felles
markedet og liknende regionale handelsblokker.»

Da valgkampen startet om høsten var Englands og Danmarks stilling klar, 
men i Norge ville de gamle partiene ha stortingsvalget overstått før de tok 
stilling. SF var det eneste partiet som gjorde EF-saken til hovedtema i sin 
valgkamp.

Både støtten til den tredje verdens nasjonale frigjøringsbevegelser og 
avvisningen av overnasjonalitet på Roma-traktatens grunn, var programfestet 
i SF alt i 1961. I begge dimensjoner var nasjonal sjølråderett og suverenitet 
en klart uttalt verdinorm. I prinsipprogrammet fra 1962 ble forholdet mellom 
det internasjonale og det nasjonale utdypet i et eget kapittel. Det fortjener å 
bli gjengitt i sin helhet og å bli grundig lest:

«Kjærligheten til heim, natur, tradisjoner og språk er dypt forankret i 
menneskene, og er med og gir trygghet og sjølrespekt. Nasjonalstaten, 
som er sprunget ut av dette, vil - så langt vi kan se - danne grunnlaget 
for menneskenes større organisasjon. SF vil verne om de nasjonale 
verdier og den nasjonale kultur og gjøre den tilgjengelig for hele folket. 
Også det moderne industrisamfunn må gi plass for disse verdier.
De som konstruerer en motsetning mellom sunn nasjonalkjensle og 
arbeiderbevegelsens internasjonale solidaritet, står fjernt fra begge 
begrep. Det internasjonale samarbeidet må bygge på det enkelte folks
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sjølråderett. Uten denne trygge grunn kan internasjonale 
samarbeidsorganisasjoner lett bli redskaper for imperialistiske 
stormaktsinteresser.
Vi kan ikke godkjenne regionale organer med ovemasjonal myndighet 
som diskriminerer andre folk eller grupper av folk, eller blir brukt som 
redskaper i den kalde krigen. Slike organer er ikke i samsvar med 
arbeiderbevegelsens internasjonalisme og folkenes sjølråderett. I stedet 
for regionale økonomiske og militære blokker rettet mot andre land og 
folk, vil SF arbeide for å skape internasjonale organ som kan sikre 
avrustning og fred. Vi vil gå aktivt inn for internasjonal økonomisk 
planlegging i FNs regi som kan bidra til å gi alle folk del i den 
produksjonsøkning teknikken og vitenskapen gjør mulig.»

Også dette var et standpunkt med dype røtter i arbeiderbevegelsen. Forholdet 
mellom klasse og nasjon og mellom det nasjonale og det internasjonale 
hadde en lang og kontroversiell fortid i arbeiderbevegelsens idehistorie. Den 
formel SF fant frem til i 1962, kan vi også finne igjen som en rød tråd i den 
sosialdemokratiske arven.13

Den samme forankring går igjen når det gjelder demokratiet. Bruddlinjen 
mellom sosialdemokratene og Arbeiderpartiet rundt 1920 gikk nettopp der. 
Sosialdemokratene insisterte på at sosialismen måtte bæres frem av et folke
flertall gjennom det politiske demokrati. Arbeiderpartiet programfestet 
proletariatets diktatur, og ennå så sent som i 1933 kunne partiformann Oscar 
Torp på landsmøtet tale om «dette for oss fiktive begrepet demokratiet». SF 
stod fra første stund uten forbehold på det politiske demokrati, 
flerpartisystem og parlamentarisme som grunnlag for det utvidede demokrati 
en sosialistisk samfunnsordning skulle innebære. Men samtidig var SF også 
fra første stund på det rene med at folket som velgerfolk ikke var nok. 
Aktive, sterke og besluttsomme folkelige organisasjoner var nødvendige for 
å bære sosialismen frem.14 Det tyske skjellsordet «nur-parlamentarisch» var 
aldri en treffende karakteristikk hverken av SF eller av 1920-årenes 
sosialdemokrater.

I 1960-årenes politiske kontekst kunne SF med rette hevde at det stod for 
en fornyelse i norsk politikk. Men samtidig var denne fornyelsen dypt 
tradisjonell i gammeldags sosialdemokratisk forstand.

Trygve Bulls klarsynte diagnose ble av flere grunner ikke akseptert fra 
noen av sidene. Over ordet sosialdemokrati lå på denne tid en dåm av 
gammelmodig respektabilitet. SF ville fremtre ungt og radikalt, og Arbeider
partiet ville ikke for noen pris forbinde SF med respektabilitet. SFere skulle 
oppfattes som uansvarlige halvkommunister, velegnet for mistenkeliggjøring 
og overvåking som nasjonalt og sikkerhetspolitisk upålitelige elementer. For 
å skjønne hvor treffsikker Bulls observasjon var, måtte man dessuten kjenne 
bevegelsens historie. Men SF var for ung til å kjenne den, og Arbeiderpartiet
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hadde i årevis strevd for å glemme og fortegne en fortid det ikke lenger ville 
vedkjenne seg.15

SF klarte å befeste seg som alternativ i norsk arbeiderbevegelse. Partiet 
styrket sin organisasjon og økte sin tilslutning ved valg og på menings
målinger. Et lite tilbakeslag inntrådte etter Kings Bay-krisen i 1963 da SF 
gjorde det uhørte å være med på å felle en «arbeiderregjering». I stormen 
som fulgte, laget Arbeiderpartiet enhetsfront med kommunistene med 
folkemøte på Youngstorget hvor Einar Gerhardsen og Reidar Larsen 
opptrådte sammen. Glemte slagord ble hentet frem og pusset opp. SF var 
klasseforrædere og «ved- og vannbærere for reaksjonen». Men stormen ble 
kortvarig. Arbeiderpartiet «nødlandet på SFs program», som Orientering 
skrev, og dannet ny regjering på en radikalisert regjeringserklæring etter tre 
uker. SFs fremgang fortsatte i langsomt tempo: 6% ved stortingsvalget i 
1965, og 7% på Gallup ble passert i 1967. Gjennom disse årene var SF også 
ved sin oppslutning et arbeiderparti. Som valgforskerne har påvist hadde SF 
et relativt like stort flertall av arbeidervelgere som DNA og NKP. Det 
prinsipielle grunnlag som var lagt fra starten, stod fast, men i den konkrete 
utforming kom nye ting til. Viktigst var vel at SF i 1967 med Ottar Brox som 
drivkraft og inspirasjonskilde og etter heftig debatt fikk en ny distrikts
politikk. Det var en politisk vending som kan jevnføres med vedtagelsen av 
Arbeiderpartiets jordprogram i 1902 og det sosialistiske valgskred i Troms i 
1903.

Nyradikalisme eller gjenreisning?
SF var del av en bredere bevegelse. Protestbevegelsen mot atomvåpen fira 
1960 var bred og tverrpolitisk og en viktig forutsetning for SFs 
gjennombrudd. Også Fellesmarkedsmotstanden ble fra 1961 bygget tverr
politisk opp. Pax forlag (dannet i 1964) ble den radikale fredsbevegelsens 
pioner for den billige politiske debattbok. Selv pessimisten Sigurd Evensmo 
som gjennom 1950-årene så oppgaven for Orientering «å holde åpen en råk i 
isødet» ble grepet av den nye offensive holdning på venstrefløyen og skrev 
da 1961 gikk mot slutten: «I framtiden kommer 1961 til å stå som 
innledningen til et nytt avsnitt i norsk politikk og samfunnsliv. ... En 
grunnleggende forandring som har skjedd, er i all enkelhet den at selve folket 
i dette landet er kommet i bevegelse etter en lang årrekke i politisk 
passivitet.»16

Det var en stigende venstrebølge gjennom 1960-årene. To artikkel
samlinger fra 1967 satte seg fore å presentere den, begge med ordet ny
radikalisme i tittelen. På Gyldendal gav Torild Skard ut Ny radikalisme i 
Norge, på Pax laget Kjell Cordtsen Blodflekkene på veien. Norsk ny
radikalisme fra Johan Borgen til Georg Johannesen. Nyradikalisme var en 
velvalgt og treffende betegnelse, men også i en viktig forstand villedende.
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1960-årenes radikalisme var på mange måter ny både i innhold og uttrykk og 
også ny ved at det var en ung generasjon som først og fremst bar den frem og 
gav den form. Kjell Cordtsen la vekt på at den hadde tyngdepunkt i en 
etterkrigsgenerasjon som «var brakt ned til et nullpunkt og der skulle bygge 
opp en ny eksistens for en hel menneskehet og seg selv». I Torild Skards 
antologi skrev Finn Gustavsen: «Det var den utenrikspolitiske utviklingen 
som først og fremst satte i gang de radikale strømninger i Norge etter krigen. 
Både for sosialister og radikale 'ikke-sosialister' ble bruddet med vår 
tradisjonelle nøytralitetspolitikk et vendepunkt.»

Men dette korte perspektiv fikk 1960-årenes radikale bølge til å stå i et 
altfor flatterende lys og til å nære en optimisme som var større enn det var 
dekning for. I en anmeldelse av Torild Skards bok argumenterte jeg for et 
annet syn: «Skal perspektivet bli sannferdig, må vi innse at i 1949 ble etter- 
krigsradikalismen ikke født, men knust.» Og vi må «se i øynene at den 
radikalisme vi har i dag, står langt svakere enn den som brutalt og effektivt 
ble knekket i 1949. Ennå er det gjenreisning vi holder på med.»17

Nyradikalisme, ja, og den var ung, engasjert og spennende. Men det var 
også langsom gjenreisning i tung motbakke. Det var et voksende, men ennå 
lite mindretall som stod opp mot en overveldende overmakt støttet til stats
apparat, mediehegemoni og kontroll over de store organisasjoner i og utenfor 
arbeiderbevegelsen. Og dette var den store bøygen: en utbredt og dypt 
rotfestet frykt for Østblokken som militær trussel mot Vesten, og den 
ustanselige indoktrinering av forestillingen om at sosialisme var identisk med 
de kommunistiske diktaturer bak jernteppet.

Når jeg legger vekt på denne kontroversen fra 1967, er det fordi jeg tror 
den rører ved to viktige trekk som alment er til stede i radikale bevegelser, 
også i SF og SV. Det ene er hastverk, den desperate følelse av at noe må 
gjøres straks. Det andre er overoptimismen, tendensen til å overvurdere egen 
styrke og undervurdere motstanden. Sammen kan de føre både til venstre- 
sekterisme og til høyreopportunisme.

SFs første krise
Bøkene om nyradikalisme fra 1967 kom for tidlig til at de kunne fange opp 
den siste utvikling mot venstre blant unge sosialister. I 1968 brøt en indre 
krise løs i SF som førte til en omfattende splittelse og rasering av parti
organisasjonen. Det var partiets ungdomsforbund SUF som utviklet seg til en 
kommunistisk organisasjon, med «marxismen-leninismen-maotsetungs- 
tenkning» som grunnlag, og på dette grunnlag vant SUF økende tilslutning 
blant ungdom, først og fremst ved universiteter og høyskoler. SUF ville 
skape et marxist-leninistisk parti, helst ved å erobre SF og forvandle det etter 
sin modell, men alternativt ved å begynne for seg selv. Det ble en dramatisk 
indre strid som endte med at partilandsmøtet vinteren 1969 ble sprengt ved at
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mindretallet ledet av SUF marsjerte ut etter en avgjørende votering. Med 
mindretallet gikk også en del sentrale partimedlemmer, men få av disse fikk 
være med gjennom SUFs partibyggingsfase som ble kronet i 1973 med 
stiftelsen av Arbeidernes Kommunistparti, marxist-leninistene (AKP m-1). 
M-l-bevegelsen oppnådde mye gjennom det tiår den hadde sin 
blomstringstid. Den fikk til sin egen dagsavis, noe SF ofte hadde snakket om, 
men aldri greid å realisere. Den oppnådde i noen år, det er neppe for sterkt å 
si det slik, et ideologisk hegemoni blant ungdom under utdanning og i deler 
av kulturlivet. Talentfull og innsatsvillig radikal ungdom strømmet i stort 
antall til bevegelsen.

For SF var bruddet katastrofalt, men partiet kom til hektene, vant tilbake 
tapt velgeroppslutning på overraskende kort tid og konsoliderte sin 
organisasjon og sin politikk på et litt mer radikalt grunnlag. For den norske 
venstrebevegelsen som helhet ble derimot m-l-bevegelsen en varig tragedie. 
Det maoistiske utbruddet ødela bredden og vekstbetingelsene for lange tider. 
SF ble proklamert som den taktiske hovedfienden. Tverrpolitiske bevegelser 
ble arenaer for SUFs partibygging. De hadde vært i vekst, men ble kuppet 
eller splittet og mistet troverdighet og slagkraft.

SUF og AKP var maoister i politisk teori og leninister i partisyn. De 
hyllet Stalin, men fordømte utviklingen i Sovjet etter Stalins død. De ble 
«fyrtåmsromantikere» med China og Albania som sosialistiske fyrtårn og 
mål for pilegrimsferder. Deres politiske praksis svinget i stadige linjeskift, og 
det kan se ut som om svingningene hang sammen med at de studerte seg 
gjennom svingningene i Den Kommunistiske Internasjonale og det sovjetiske 
kommunistparti i mellomkrigstiden og prøvde dem ut etter hvert.

Kanskje var det dette som reddet Folkebevegelsen mot EEC og seiren ved 
folkeavstemningen i 1972. M-l-bevegelsen skjelte ut Folkebevegelsen for 
borgerlig nasjonalisme og opprettet sin egen kamporganisasjon: Arbeider
komiteen mot EEC og dyrtid (AKMED). Det vitnet kanskje om at den indre 
skolering var nådd frem til Strassburgertesenes og klasse-mot-klasse-parolens 
tid i slutten av 1920-årene, men ennå ikke kommet til Folkefrontepoken fra 
midt i 1930-årene. Stalins parole fra den 19. partikongress i 1952 om 
borgerlig nasjonalisme som viktig forsvarslinje i kampen mot imperialismen 
var åpenbart ennå ikke pensum. Først da det var for sent, skiftet SUF linje og 
ville inn i Folkebevegelsen. Det ble awist.

AKP m-1 ble parti i 1973. Samme år oppstod også Sosialistisk Valg
forbund som siden ble til Sosialistisk Venstreparti.

SV fra valgforbund til parti: ny bølgetopp - ny bølgedal

Seirene i folkeavstemningene om EF i 1972 og 1994 er de største og viktigste 
seire for venstrebevegelsen i Norge etter annen verdenskrig, og hver gang er 
de blitt misforstått og forskuslet. Første gang i ettertid, annen gang allerede
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mens kampen pågikk, og hver gang er seiren blitt fiilgt av mismot og frafall 
La oss først se på 1972.

Kampen i 1972 utløste et engasjement og en entusiasme som var ene
stående i etterkrigstid. Av det fellesskap som oppstod, kom samlingen i et 
valgforbund av SF, NKP, AIK og de såkalte uavhengige sosialister. Ved 
stortingsvalget i 1973 gikk velgere i strid strøm fra Arbeiderpartiet til SV, 
som ble møtt med tillit og forventning i brede kretser, og med nedslått 
forskrekkelse i Arbeiderpartiet. Optimismen på venstresiden i arbeider
bevegelsen var enorm. Den ble hurtig utslitt og avløst av skuffelse. Og 
merkelig raskt falt norsk politikk tilbake i tradisjonelle mønstre etter EF- 
kampens rystelser. Hva kom det av? Og kunne det gått annerledes? En 
brukbar forklaring må ta mange forhold i betraktning. Min skisse her er 
nødvendigvis ufullstendig og sterkt forenklet, Oppfatt den som en hypotese 
til debatt.

Det første ledd er at venstresiden la en feilaktig situasjonsbedømmelse til 
grunn etter folkeavstemningen. Den ble oppfattet som en uttrykk for en 
dyptgående radikalisering av brede folkegrupper og en åpning for et venstre
orientert gjennombrudd. Det var en overdrivelse for å si det mildt. Folke
bevegelsen var en allianse for status quo, Motstanden mot EF var først og 
fremst en forsvarskamp for å bevare verdier i det norske samfunnet - 
politiske, sosiale og kulturelle - ikke for å endre det på noen grunnleggende 
måte. Det var en kamp for å stanse den langvarige høyresvingning som 
Arbeiderpartiet hadde ført an i, ikke for å ta avgjørende skritt mot venstre. I 
denne forstand var seiren i folkeavstemningen konservativ, en seier for en 
dypt rotfestet folkelig konservatisme, antikapitalistisk, ja, men. ikke 
sosialistisk. Men dette var viktig, og dette skulle vært tatt vare på.

I stedet for en politikk for å holde alliansen fra EF-kampen ved like som 
det nyvunne grunnlag for norsk politikk, gjorde SV to trekk som kraftig 
bidrog til at det gamle mønster gjenoppstod: SV veltet Korvaldregjeringen 
og brakte Bratteli betingelsesløst tilbake et år etter at hans kabinettspørsmål 
mot folket hadde vist seg virkningsløst, og SV gikk ideologisk inn i indre 
slitninger som endte med vonbrotne velgere, et utmattet parti og et venstre- 
sekteristisk prinsipprogram, som fikk sin form i et forsøk på tilfredsstille 
NKP, som likevel smatt ut av partisamlingen i siste runde.

SV drev samlingspolitikk på venstre fløy, men laget brudd med den 
bredere samling som Folkebevegelsen representerte. SV ryddet først vei for 
en ny Arbeiderregjering og brukte så den første trontaledebatten til å skjelle 
den ut og fordømme den på det skarpeste. Men Arbeiderpartiet kunne med 
stor virtuositet bmke regjeringsmakt og statsbudsjett til å gjenvinne tillit hos 
de fagorganiserte arbeidere og de tapte velgere. Det hadde sin pris, men for 
Arbeiderpartiet lønte det seg.18

I tillegg til kommunistenes iherdige uthalingstaktikk virket to andre trekk 
negativt under samlingsprosessen frem mot Sosialistisk Venstreparti. Valg
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forbundet som overgangsform var en uryddig blanding av toppledet paraply- 
kartell mellom organiserte partier og en organisasjon med direkte medlem
skap i lokallag. Det bidrog verken til klarhet eller trivsel, men til manøvrer 
og fraksjonskamp. Til dette kom at de tre andre samlingsparter gjennom lang 
tid var behersket av en felles frykt for at samlingen skulle bli det de kalte «et 
stor-SF». Visstnok var SF størst av de organiserte partnere, og i Valg
forbundets nominasjoner før stortingsvalget i 1973, ble derfor lokaldemo
kratiet suspendert for å sikre en balanse på riksplan. Men dette behøvde ikke 
bli mer enn en forbigående belastning. At NKP gjeme ville redusere SFs 
posisjon, var forutsigbart og ikke til å undres over. Det merkverdige er at 
utbryterne fra Arbeiderpartiet så lenge oppfattet SFs styrke som en fare. Det 
er ikke lett å forklare, men det satte sitt preg på samlingsprosessen og på 
resultatet. Det lyktes å hindre at SV ble et «stor-SF». I stedet ble det et lite 
SV, ikke fullt så stort som SF var før, og, uten å gjette urimelig galt, kanskje 
en god del mindre enn SF ville vært alene uten den slitsomme samlings
prosessen.

Politikken hadde svinget mot venstresekterisme, etter hvert svinget den 
igjen mot høyre uten at det hjalp noe særlig. EF-kampen hadde åpnet en 
historisk sjanse til en varig omkastning i norsk politikk. På et par år hadde 
SV skuslet sjansen bort i indre strid og organisatorisk rot. 
Medlemstilstrømningen hadde vært stor og aktiviteten høy, Det slo om i 
skuffelse, passivisering og frafall.

Den tredje bølge - en ny historisk sjanse?
Stortingsvalget i 1989 ble et nytt gjennombrudd for SV, fremgangen fortsatte 
ved kommunevalgene i 1991, og oppslutningen holdt seg meget høyt til 
våren 1993. Så skjedde det merkelige. SV hadde blitt til og vunnet sin første 
seier som en konsolidering av EF-motstanden på venstresiden i norsk 
politikk. Da EU-saken spisset seg til igjen fra våren 1993 og igjen ble den 
politiske hovedsaken, hadde SV et utgangspunkt som var sterkere enn 
noensinne. Likevel begynte det bratte fallet i oppslutning nettopp da EU 
igjen ble det avgjørende politiske stridsspørsmål i Norge. Hva skyldtes 
fremgangen, og hvorfor kom fallet?

Det var «neppe på grunn av sin sosialisme» at SV ble en vinner ved 
valget i 1989, skriver Berge Furre, og i dette får han støtte av valgforskerne: 
«Ordet sosialisme ble knapt nevnt i valgkampen i 1989, verken av 
Arbeiderpartiet eller av Sosialistisk Venstreparti.»19

Miljø spilte i 1989-valget en rolle som aldri før. Over tredjeparten av 
velgerne regnet miljø som viktigste sak, og totalt var den valgkampens nest 
viktigste.20 I høy grad lyktes SV i å sette dagsorden i miljøsaken med Erik 
Solheim som «den mest truverdige talsmannen for økologisk ansvar». 21 I 
1993 var miljøinteressen mye svakere, bare 7% av velgerne regnet da miljø
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som viktigst. Noe av forklaringen på den svingende oppslutning om SV 
ligger sikkert her.

Men også andre forhold hadde betydning. I 1989 fikk vi et polariserings- 
valg der begge ytterfløyer gikk frem. SVs fremgang var nesten like stor som 
Arbeiderpartiets tilbakegang, men Fremskrittspartiets gevinst var litt større 
enn Høyres tap. Valgforskerne har foreslått denne forklaringshypotesen: 
Fremgangen for SV og Frp i 1989 skyldtes «en protestreaksjon på fløyene i 
systemet fordi de to store partiene har beveget seg for langt inn mot det 
politiske sentrum». Videre antar de også at avspenningen mellom øst og vest 
var en viktig forutsetning for SVs valgseier.22

Dette er viktige synspunkter som peker mot de to grunnleggende 
endringer som meldte seg i løpet av 1980-tallet, og som i 1990-årene har fått 
global betydning. Den ene er kommunismens sammenbrudd med sovjet- 
imperiets fall og slutten på den kalde krigen. Den andre er den dype krise i 
den vestlige kapitalisme og sammenbruddet for det sosiale kompromiss som 
siden annen verdenskrig har vært grunnlaget for forholdet mellom arbeider
bevegelse og kapitalmakt i de vestlige land.

Den første av disse endringene gjorde slutt på den tunge motbakke som 
venstresosialismen hadde kjempet i siden 1949. Den kalde krig og frykten for 
sovjetisk ekspansjon forsvant og dermed også de grunner som hadde førte 
Norge inn i NATO, og som hadde fått et stort flertall til å slutte opp om 
alliansepolitikk og opprustning i alle år siden. Sovjetkommunismens fall var 
også sammenbruddet for det skrekkeksempel på sosialisme som ikke bare 
hadde isolert kommunistene, men som også hadde reist en barriere av 
inngrodde holdninger av mistenksomhet og motvilje mot den demokratiske 
sosialisme som SF og SV representerte. Praha-vårens eksperiment i 1968 for 
å skape «sosialisme med et menneskelig ansikt» hadde fylt en verden med 
håp til det brutalt ble knust av Warszawapakt-tropper. I 1989 begynte den 
fredelige avvikling av sovjet-imperiet. 1 øst svingte pendelen brått og langt. 
Det ble ikke en utvikling mot sosialistiske, men mot kapitalistiske demo
kratier. Privatisering og markedsliberalisering ble den nye ideologi, med 
sosial ulykke og utbredt mistro til det nye og ubefestede demokratiet som 
styreform som foreløpig resultat. Men i vest? Hvis kald krig og kommunist
frykt var den historiske hovedbetingelse for at arbeiderbevegelsen i vest 
hadde sluttet sin langvarige borgfred med kapitalismen, militært og 
økonomisk, så skulle tiden nå være kommet for en fornyet sosialistisk 
offensiv.

Den andre endringen er den kapitalistiske krisen i hele den vestlige 
verden. Den kjennetegnes av varig massearbeidsløshet og av en kapitalens 
offensiv mot offentlig sektor, dels for å underlegge seg den gjennom 
privatisering, dels for å bygge ned velferdsgoder og sosialt sikkerhetsnett. 
Det er mer dramatisk utenlands, men Norge er også rammet av denne 
prosessen.
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Etter armen verdenskrig ble det ført en politikk som var basert på det som er 
kalt et «sosialt kompromiss» mellom arbeiderklasse og kapital, mellom 
arbeiderbevegelsen og de borgerlige. Det hadde dette hovedinnholdet: Privat
kapitalen fikk trygghet for eiendomsrett og profittvirksomhet og arbeidsfred; 
arbeiderklassen fikk garantier for sysselsetting og del i velstandsutviklingen 
gjennom lønnsvekst og en sosialpolitikk som garanterte stor grad av trygghet 
og lik adgang til velferdsgoder. En sterk statsmakt i samarbeid med de store 
klasseorganisasjonene administrerte kompromisset gjennom sosiallovgivning 
og regulering av økonomien og arbeidsmarkedet. Kompromisset hadde ulik 
styrke og utforming i de forskjellige land, men det var likevel et alment og 
styrende paradigme i flere tiår og uavhengig av om sosialdemokrater eller 
konservative hadde regjeringsmakt.

Dette sosiale kompromiss er brutt sammen, snikende i 1970-årene, 
raskere gjennom 1980-årene og brutalt og åpenlyst i 1990-årene. I 
juninummeret av det velrenommerte amerikanske tidsskriftet Foreign Affairs 
står en artikkel av Ethan B. Kapstein med tittelen «Workers and the World 
Economy». Etterkrigskompromisset er brutt, skriver han, og 
verdensøkonomien rammer nå millioner av arbeidere med arbeidsløshet, 
økende fattigdom og økende ulikhet, samtidig som et systematisk press 
begrenser alle regjeringers mulighet til å motvirke dette over de offentlige 
budsjetter. «Ingen bestrider», skriver Kapstein, at «de to siste tiår har vært 
grusomme mot ufaglærte arbeidere i de industrialiserte land», og «nettopp nå 
når arbeidsfolk mest trenger nasjonalstaten som en buffer mot 
verdensøkonomien, svikter den dem.»23 Den fulle sysselsetting er oppgitt, 
ikke med sorg, men med fagøkonomisk støtte og ideologisk bekjennelse til 
en arbeidsløshet på minst 5% som ønskelig for prisstabilitet og økonomisk 
effektivitet. Gjennom verdensøkonomiens globalisering er gammel 
keynesianisme blitt så godt som umulig i en nasjonal ramme. Som nyvalgt 
president forsøkte Mitterand dette i Frankrike og måtte snu fordi Frankrikes 
utenriksøkonomi ikke tålte det. Kapsteins resept er å holde på globaliseringen 
av økonomien, men under et ny-keynesiansk regime: «Den nåværende 
besatthet av balanserte budsjetter i USA og av Maastricht-kriterier i Europa 
må avløses av fokus på vekst og rettferdighet.» Lite tyder på at en global 
snuoperasjon i denne retning er nær forestående. Og vi har ikke tid til å vente 
på den. Kapsteins egen appell har en truende sosial katastrofe som bakteppe: 
«Verden beveger seg kanhende mot et av de tragiske øyeblikk som vil få 
fremtidens historikere til å spørre: hvorfor ble ingenting gjort i tide? Var de 
økonomiske og politiske elitene ikke klar over det dype sammenbrudd som 
økonomisk og teknologisk endring forårsaket for arbeidende menn og 
kvinner?»

Norge er bedre stilt enn mange av de land vi sammenligner oss med, men 
også Norge har hatt den samme utvikling: langvarig og høy arbeidsledighet, 
økende ulikhet, svekking av velferdsstaten og privatisering av offentlige
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tjenester. SVs utredning om «Forskjells-Norge» er dyster lesning. Også i 
Norge er det gamle sosiale kompromiss i forvitring.

Dette skjer under sosialdemokratisk ledelse. Arbeiderpartiet prøver å ri to 
hester, som mer og mer drar i hver sin retning. Forleden år programfestet 
Arbeiderpartiet at «full sysselsetting er jobb nr. 1». Det samme landsmøte 
avviste den eneste handlingsplanen (Hallvard Bakkes) som tok dette 
noenlunde på alvor. Og Brundtlandregjeringens politikk viser med all 
ønskelig tydelighet at full sysselsetting ikke er jobb nr. 1, men i virkeligheten 
er et uprioritert valgløfte, som må stå tilbake for andre formål. Og imens biter 
langtidsledighet seg fast, velferdsordningene svekkes, og sosial ulikhet og 
sosial ulykke vokser. Dette vet vi rammer oss alle. Vi har fått lav pris
stigning, kronen er sterk, renten har sunket, og konkurranseevnen er styrket. 
Det sies at norsk økonomi går så det suser. Profittene stiger for kapitalistene, 
og realinntekt og forbruk stiger for lønnstageme. Men vi betaler dyrt for det. 
Vi betaler med å svekke våre kollektive goder, langsomt bygget opp under 
det sosiale kompromiss. Vi har fått helsekøer og sykehuskriser, dårligere 
skoler for våre barn, dårligere omsorg for våre gamle, voksende kriminalitet 
og dermed vantrivsel og utrygghet i hverdagen for oss alle. Og vi løser ikke 
jobb nr. 1, den fulle sysselsetting. Vi betaler den dyreste og dummeste prisen 
vi kan betale. Arbeidsledighet er en ulykke for dem som rammes, og en 
fryktinngytende utrygghet for mange flere. Men den er også et formidabelt 
samfunnsmessig sløseri med arbeidskraft, som når alt kommer til alt er den 
viktigste ressurs vi har.

Jobb nr. 1 kan gjøres. Vil vi, så kan vi. Men det vil fortsatt ha sin pris. Og 
vil vi i tillegg opprettholde prisstabilitet og kronekurs og konkurranseevne, så 
er det personinntektene som må spleise på prisen, og det må i hovedsak skje 
via beskatningen for at stat og kommuner direkte og indirekte kan skape 
arbeidsplasser for de ledige, og la oss alle få kollektivt del i den potensielle 
verdiskaping som nå ligger brakk i altfor stor arbeidsledighet.

Vil vi, så kan vi, sa jeg, og med vi mener jeg folket. Men det må 
innrømmes at vi har gjort det vanskeligere for oss selv ved å underlegge oss 
EUs indre markedssystem gjennom BØS-avtalen. Med fri flyt av arbeidskraft 
og med felles anbudsordninger kan offentlig etterspørsel etter varer og 
tjenester lett få lekkasjer som reduserer effekten på ledigheten i Norge. Og 
Norge kan ikke helt alene drive sysselsettingspolitikk for hele EØS-området. 
Men EØS-avtalen kan sies opp, og vi har, for annen gang på tyve år, sagt nei 
til den ugjenkallelige innlemming under Roma-traktat og dens målsetting om 
en «stadig tettere union».

Her er vi ved de store paradokser i den nye verdenssituasjon og i norsk 
politikk. På den ene side var det oppstått en ny historisk sjanse for venstre
siden. På den annen side inntrådte - på hele venstresiden, men ikke minst i 
SV - den store forvirring og politiske ubehjelpelighet. Den gjorde seg 
gjeldende nettopp da EU-kampen igjen gikk inn i en avgjørende fase.
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Forrige gang var ingen på venstresiden i tvil: fra første stund motsatte vi oss 
at Norge skulle innlemmes i Roma-traktatens system og styres etter dens 
prinsipper. I 1992 var Maastricht-traktaten kommet til, og union og 
overnasjonalitet tegnet seg enda tydeligere som EUs utviklingslinje. Men 
denne gang gikk SV til den nye EU-kampen med tvil og uklarhet.
Partiets program var klart: SV var mot norsk EU-medlemskap. Velgere og 
medlemsmasse var også med massivt flertall på den samme linje. Til forskjell 
fra forrige gang ble det nå også nei-flertall på LØ-kongressen. Likevel 
oppstod tvil om SVs standpunkt. Først hadde fremtredende partifeller lansert 
tanken om EØS som «et nasjonalt kompromiss». Siden kom en uryddig 
partidebatt om ovemasjonalitetens mulige fordeler og en ikke mindre uryddig 
diskusjon om forholdet til et mulig ja-flenail ved folkeavstemningen. Det 
endelige partivedtak i det siste spørsmålet ble et rart kompromiss som ingen 
kunne gi en ideologisk holdbar begrunnelse for. I valgkampen høsten 1993 
spilte SV med sordin i EU-saken i stedet for å gjøre den til viktigste 
kampsak, slik det store flertallet av SVs tilhengere ønsket.24 Det var en 
uklarhet som virket nedover. SV-med lemmer som lokalt gikk aktivt inn i 
Folkebevegelsen, kunne bli møtt av en mistro som var nøret av de uklare 
signaler fra sentralt SV-hold. Og flere opplevde at en underlig tilnærming i 
Folkebevegelsen mellom Senterpartifolk og AKP-medlemmer skjøv SV mot 
sidelinjen.

SV tapte stortingsvalget 1993. MMI-tal! fra våren på 17% stupte til et 
valgresultat på under 8%. Arbeiderpartiet gikk frem, men Senterpartiet ble 
valgets store vinner med en fremgang fra 6,7% i 1989 til 19,4 i 1993, og det 
kom inn som Stortingets største opposisjonsparti. Kristelig Folkeparti holdt 
stillingen noenlunde. Rød Valgallianse fikk for første gang en stortings
representant, og Venstre kom tilbake etter to perioders fravær. Begge partier 
var mot EU. SV var altså det eneste nei-partiet som tapte stort i et valg der 
EU-saken stod foran avgjørelse det følgende år. Valgforskerne ser to hoved
grunner til dette. Den ene er SVs EU-standpunkt:

«Senterpartiet førte den mest konsekvente og kompromissløse kamp mot 
EU, mens det forekom en viss tvil innenfor Sosialistisk Venstreparti. ... 
Senterpartiet markerte den klareste retning i EU-saken og skapte derved 
størst tillit på nei-siden. Sosialistisk Venstreparti kunne oppfattes som 
mer moderat i dette spørsmålet og var ikke i stand til å mobilisere den 
samme entusiasme i neiflokken. Partiet lekket i begge ender, ja-folk gikk 
til Arbeiderpartiet, oei- folk gikk dels til Senterpartiet og dels til Arbeider
partiet.»25

Dette er alvorlig. Det gjelder et parti som hadde EU-motstand som fødsels
merke og legitimering, og som alltid har hatt et utvetydig nei til EU i sitt 
program. Og likevel oppstod tvil. Det hadde sammenheng med det valg
forskerne har lagt vekt på som den andre hovedgrunnen til valgnederlaget: 
Midt under valgkampen diskuterte SV sitt forhold til Arbeiderpartiet, og fra
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ledelsen ble det signalisert sterke ønsker om å manøvrere seg inn i et 
regjeringssamarbeid. «Det er sannsynlig at denne diskusjonen svekket 
Sosialistisk Venstrepartis troverdighet i EU-saken,» blir det hevdet, og trolig 
med rette.26

Først etter stortingsvalget kom SV sterkt og enig inn i EU-kampen. Det 
var i seneste laget, og det hjalp ikke mye på meningsmålingene. Og ikke før 
var folkeavstemningen vunnet før partilederen dekreterte EU-pause og viste 
avmålt kulde mot å bygge politisk videre på nei-alliansen.

Foran SV-landsmøtet i 1995 ble det opprør i partiet. Det stod strid om 
partiledelsens rolle gjennom EU-kampen, og det stod strid om nytt prinsip
program. På et visst tidspunkt hadde ønske om å skifte partileder tilslutning 
fra omtrent halvparten av de valgte landsmøteutsendingene. Opprøret løp ut i 
sanden. Ingen motkandidat stod frem, og bare en håndfull blanke stemmer 
markerte en avmektig protest på landsmøtet. Forslaget til prinsipprogram ble 
frisert mot et kompromiss, som ikke kunne tildekke at i forhold til 
programmet fra 1989 hadde SV lagt kursen om i høyreretning. Klare 
sosialistiske formuleringer ble dempet og avrundet. Utmelding av NATO og 
en alliansefri utenrikspolitikk er ikke lenger en utvetydig SV-politikk. Et 
avsnitt som markerte SVs holdning til sosialdemokratiet ble fjernet med den 
begrunnelse at dette ikke hørte hjemme i et prinsipprogram. Det var første 
gang et slikt syn ble hevdet på et landsmøte i SF-SV, men det fikk flertall.

Første halvdel av 1990-årene skapte en ny historisk sjanse for en 
sosialistisk venstrebevegelse. Gamle hindringer falt bort i verdenspolitikken. 
Den økonomiske krise med arbeidsledighet og undergraving av 
velferdsstaten har skapt nye vilkår for å bygge bredere allianser mot 
kapitalen. EU-saken viste igjen et folkeflertall for å beholde det vi ennå har 
tilbake av sjølråderett i landet. SV grep ikke sjansen da den kom. Det er for 
tidlig å kunne si om det er for sent.

Likevel er det i SV at mange av de nødvendige ressursene finnes for å 
kunne gripe den nye sjanse. Det er i partiet reserver av forståelse, innsikter 
og kunnskaper som er nødvendige. De fins i partiledelse og stortingsgruppe, i 
kommunestyrer, hos tillitsvalgte og medlemmer i lokallagene. De fins, de er 
kjent og respektert, men de forslår ikke. De forslår ikke til å gi partiet politisk 
og organisatorisk fasthet, og til å omgjøre raske oppsving til varig .vekst. 
Dette har med organisasjon, med partikultur og partiliv å gjøre.

ORGANISASJON

Politisk og ideologisk stod SF i den gamle sosialdemokratiske tradisjonen - 
uten å innrømme det og rimeligvis også uten å være klar over det. I synet på 
organisasjon gjorde en annen arv seg gjeldende. Vi kunne kalle den arven fra 
Tranmæls ungdom i opposisjonstiden før 1918. «Makten tilbake til med
lemmene» og «lokal selvvirksomhet» var Fagopposisjonens slagord i
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kampen mot det faglige byråkrati. Med de ferske erfaringer fra et sentral- 
dirigert partiapparat under Haakon Lies ledelse var SF fra starten av dominert 
av kravet om desentralisering, lokal autonomi og meningsfrihet. I parti- 
vedtektene ble dette nedfelt i en rekke bestemmelser. Ingen toppledelse 
skulle få mulighet til å gjøre seg permanent. Lokallagene var suverene i valg 
av delegater til landsmøtet. Distriktsrepresentantene til landsstyret skulle 
velges av fylkespartiene og ikke av landsmøtet. Der var ingen paragraf mot 
fraksjonsvirksomhet, og der var ingen eksklusjonsparagraf. Disiplin og 
samhold skulle utvikles på frivillig basis gjennom kameratslig diskusjon. 
Økonomisk var sentralledelsen avhengig av lokallagene. Dette var før den 
statlige partistøttens tid. Landsmøtene bestemte kontingenten til partiet 
sentralt, men den ble innkrevd av lagskassereme sammen med lokal- 
kontingenten. Partiet skulle bygges og ledelsen kontrolleres nedenfra.

Organisasjonssyn og politisk ideologi hang sammen. Den demokratiske 
sosialisme SF stod for hadde sterke desentralistiske trekk, og veien til 
sosialismen var avhengig av at et flertal! ville sosialisme mer aktivt enn å 
stemme ved valg. Partiet måtte derfor også bygge på aktive og selvstendig 
virksomme lokallag.

Konflikten med SUF dreide seg derfor ikke bare om en uoverstigelig 
politisk kløft. SFs oppfatninger om form og virkemøte for det sosialistiske 
partiet stod også i grunnleggende motsetning til SUFs leninistiske eliteparti- 
tenkning. Med ryggmargsreflekser fra opposisjonstid i Arbeiderpartiet ble 
konflikten med SUF også på dette område uforsonlig.

Men to andre trekk i bildet gjorde SF sårbar i denne konflikten. For det 
første var det åpne lokalledede partiet uten adgang til disiplinære 
forføyninger en lett arena for å sikre innflytelse og posisjoner for en 
målbevisst og sammensveiset fraksjon. Det gjorde utvilsomt bruddet mer 
omfattende og ødeleggende da det kom. For det andre var det i SF blitt 
avstand mellom teori og praksis når det gjaldt partiliv. Også i SF fikk 
velgerfunksjønen overtaket, og partilaget som politisk arbeidsplass og 
verksted ble tyngre å holde i gang i konkurransen med å sitte på tribunen og 
heie for Finn Gustavsens utsøkte driblinger og scoringer fra Stortingets 
talerstol og fjernsynets framvisninger. Som de gamle sosialdemokrater var 
SF aldri i teorien «nur-parlamentarisch» og bare innrettet på å samle velgere 
for å vinne mandater i storting og kommunestyrer, men partiets praksis 
tenderte i den retning, og gav dermed slagkraft til kritikken fra SUF.

I det gjenreiste SF etter partikrisen i 1969 hadde denne kritikken gjort 
virkning. Godt hjulpet av at partiet falt ut av Stortinget ved valget samme år, 
fikk det utenomparlamentariske arbeid ny- prioritet. Motgangen lutret, og SF 
gikk inn i SV som et sterkere parti enn før med klarere oppfatninger av 
oppgaver og virkemåter for et demokratisk venstresøsialistisk parti. I parti
samlingens første optimistiske tid gav jeg uttrykk for mine refleksjoner om 
dette i en artikkel i Sosialistisk Årbok21 Jeg kan ennå lese den om igjen uten
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å skjemmes, men ikke uten vemod, for det er gått så helt annerledes enn jeg 
og mange håpet dengang.

Gjennom 1980-årene mistet alle partiene medlemmer, og de fleste som er 
igjen er blitt passive. Fremmøtet på medlemsmøter er ikke så ulikt styre
møtene, har Berge Furre påpekt. Men, som han sier, partiapparatene surrer og 
går likevel, så lenge partiene får stemmer. Den statlige partistøtten har gjort 
medlemmene økonomisk unødvendige.28 De er også langt på vei til å bli 
politisk unødvendige. Gjennom media henvender partiledelser seg direkte til 
velgerne med løpende utspill og aktuelle kommentarer til en dagsorden som 
media setter. Da blir en medlemsorganisasjon med en tradisjonelt 
demokratisk og treg beslutningsprosess en hemsko. Derfor opplever vi at 
partiledere mer og mer fristiller seg eller fristilles fra vedtaksprosedyrene i 
partiene.

Noen partier kan kanskje uten skade leve med dette. SV kan ikke. Ingen 
partier som har en langsiktig og dyptgripende samfunnsomforming som mål, 
kan nå frem uten et solid og aktivt handlende grunnplan som er virksomt i 
lokalmiljøene og bestemmende for utformingen av partiets linjer i 
rikspolitikken. Som andre partier er SV blitt mer sentralisert, mer medie- 
orientert, og aktiviteten i lokallagene svarer oftere enn godt er til Berge 
Furres beskrivelse. De er verken politisk eller økonomisk uunnværlige for 
det sentrale apparatet. For mange år siden ble landspartiets økonomiske 
avhengighet av lokallagene snudd rundt. Fra det enkelte medlem skulle nå 
kontingenten gå direkte til partisentralen, som førte medlemslister og sendte 
dem og lokallagenes kontingentandel nedover. Et bånd mellom medlem og 
lokallag ble klippet av, og en postgiroblankett til Oslo ble det eneste 
nødvendige og ikke særlig slitesterke bånd mellom medlem og parti. Husker 
jeg ikke feil var partisekretær Erik Solheim den entusiastiske arkitekten bak 
dette rasjonaliseringstiltaket, som fritok lagenes tillitsvalgte fra en slitsom 
oppsøkende kontakt med medlemmene.

Partiapparatet surrer og går, Lokallagene strever med sitt og lever på 
trygd fra partisentralen og staten. Historiske sjanser kommer og går, og opp
slutningen om SV går opp og ned i bølger. Programmene vannes ut og gir en 
ledelse stort handlingsrom i strømmen av medieskapte saker. Men hvordan 
bygger vi et parti som kan mestre det langsiktige arbeid med å vinne et solid 
flertall for en sosialistisk politikk?

SE TILBAKE FOR Å KUNNE SE FREMOVER

Når vi snakker om arbeiderbevegelse eller venstrebevegelse kan det være 
klokt å legge et hundreårsperspektiv til grunn, skrev jeg i begynnelsen av 
denne artikkelen. Vi har arbeidsledighet og sosial nød med kriser i eldre
omsorg, i helsevesen og grunnskole. I en forhåndsomtale av det statsbudsjett 
Brundtlandregjeringen snart legger frem, erklærte Arbeiderpartiets flnans-
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politiske talsmann på Stortinget at siste års økning i det private forbruk gjør 
det nødvendig at staten strammer inn på det offentlige forbruket.

For nitti år siden kjempet de gamle sosialdemokrater igjennom fritt 
skolemateriell i folkeskolen. Nå må rektorer og lærere be foreldrene kjøpe 
nødvendige skolesaker til barna.
For nitti år siden skrev Ny Tid: «Det er en skam for Trondhjems kommune, at 
et enkelt politisk parti skal være nødt til at kjæmpe for et saa berettiget krav 
som det, der fremsættes i vort kommuneprograms 3. Post: Human omsorg for 
trængende gamle og arbeidsudygtige ved oprettelse af kommunale 
pleiehjem.»29 Det kjempes fremdeles for dette, av alle partier, og særlig i 
valgkampene.

For nitti år siden skrev den gamle sosialdemokrat Anders Buen i en 
artikkel med overskriften «Arbeiderbevægelsen er revolutionær»:

«Den virkelige arbeiderbevægelse har som maal at fremkalde det 
nuværende samfunds motsætning - et samfund hvor retten til arbeide er 
anerkjendt, hvor arbeidet gir sin mand et anstændig utkomme og hvor 
arbeidets overskud kommer alle tilgode gjennem den økede samfunds- 
mæssige velstand.»30

Vi kunne si det samme i dag. Fremdeles kan «det nuværende samfunds 
motsætning» beskrives med Anders Buens ord fra 1908. Men det 
«nuværende samfund» administreres av de nye sosialdemokrater, og «jobb 
nr. 1» vil de ikke gjøre. Og hvor er «den virkelige arbeiderbevægelse», den 
som vil «fremkalde det nuværende samfunds motsætning», slik den gode 
sosialdemokrat Buen så den? SV er det ennå ikke, verken politisk eller 
organisatorisk. Men SV kan ta mål av seg til å bli det.

Da må vi ennå en gang innrømme at det er gjenreisning vi holder på med. 
Den vil kreve mye. Den vil kreve et levende parti som er ideologisk bevisst 
og aktivt på grunnplanet, og som styres nedenfra. Den vil kreve mot og evne 
til klar tale om hva det gjelder og hva som trengs i norsk politikk. Det betyr 
videre at noen må legge av seg drømmen om regjeringssamarbeid med 
Brundtlands og Jaglands Arbeiderparti, for klar tale betyr konfrontasjon 
nettopp med dette.

Venstresosialismens bølgeganger har ført den opp og ført den ned, den 
har slingret politisk mot høyre og mot venstre. Slike gammeldagse sosial
demokrater som jeg har da opplevd å gå i skift mellom å være i høyre- 
opposisjon og i venstreopposisjon gjennom SF-SVs femogtredveårige 
historie. Det er også som gammeldags sosialdemokrat jeg mener at kursen nå 
må dreies mot venstre. Det trengs, og det haster.
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