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«Krise er den tilstand som inntref-
fer når det gamle dør før det nye 
kan bli født; dette mellomrommet 
avføder en rekke morbide sympto-
mer.» Sitatet fra marxisten Antonio 
Gramsci ble framført fra scenen, 
ikke én, men minst tre ganger i 
løpet av den fire dager lange 
politiske festivalen The World 
Transformed som foregikk paral-
lelt med Labours landsmøte i 
Liverpool forrige uke. Gramscis 
beskrivelse av 30-tallets kriseram-
mede Europa og framveksten av 
fascismen føles tydeligvis relevant 
for britisk venstreside i dag. 

Venstresida har ikke vært alene 
om å lese Gramsci. På slutten av 
1960-tallet proklamerte den 
høyreekstreme franske bevegelsen 
Nouvelle Droite at de var «høyresi-
das gramscianere». Det var ikke 
Gramscis ideer om klassekamp og 
revolusjon som fenget, men hans 
teori om kulturelt hegemoni; om 
hvordan det er avgjørende å 
utfordre det rådende ideologiske 
hegemoniet for å vinne politisk 
oppslutning. 

Det siste tiåret har ytre høyres 
arbeid for å utfordre de etablerte 
tankene blitt tydeligere enn før. 
Framveksten av alternative medier 

viser hvordan et internasjonalt 
mylder av personer og organisasjo-
ner jobber for å fremme sin 
virkelighetsbeskrivelse. Samtidig 
som deres leser- og seertall når nye 
høyder, faller tilliten til de tradisjo-
nelle mediene. I den svenske 
dokumentarprogrammet «Upp-
drag gransking» forklarer tidligere 
Sverigedemokrat, nå leder for 
Nordisk Alternativhöger Christof-
fer Dulny, selv best hvordan de 
prøver å påvirke opinionen: «Vi 
jobber for å gjøre det uakseptable 
akseptabelt.» 

For pengeinteressene på høyre-
sida fungerer ytre høyres rasisme 
som en god distraksjon. Men krisa 
er fortsatt den samme. Som på 
1930-tallet var også vår tids 
finanskrise en krise som først og 
fremst rammet arbeiderklassen, 
mens de rike blir enda rikere. I 
Storbritannia, i Norge og i verden 
fortsetter ulikheten å øke. Konkur-
ranselogikken som kapitalismen 
fremmer, som reduserer folk til 
arbeidskraft og forbrukere, og som 
beriker de få på bekostning av de 
mange, må utfordres. Igjen og 
igjen.  

Oh, Jeremy Corbyn! Tilbake i 
Liverpool hyller britene lederen 
sin. Ikke bare har Corbyn ledet 
partiet gjennom en formidabel 
medlemsvekst. Han er også den 
første Labour-lederen som utfor-
drer det nyliberale hegemoniet 

Margaret Thatcher så vellykket 
klarte å etablere. «Økonomi er 
metoden, men målet er å forandre 
sjelen», sa Thatcher til Sunday 
Times i 1981. Det lyktes hun med. 
Ideen om at det ikke finnes noe 
alternativ fikk feste langt inn på 
venstresida. 

Corbyn og hans meningsfeller 
kjemper i motvind. Så godt som en 
samlet britisk presse har siden 
venstrefløykandidaten ble valgt til 
partileder jobbet for å overgå 
hverandre i drøye svertekampan-

jer. I tillegg til et så 
godt som samlet 
negativt presse-
korps, kunne The 
Guardian i forrige 
uke avsløre at 
anonyme ameri-
kanske donorer de 

siste årene har gitt flere millioner 
dollar til fire høyreorienterte 
tenketanker i Storbritannia. 
Tanken er kanskje fri, men 
ingenting er gratis. 

I Norge kan vi glede oss over 
Klassekampens stadige vekst, og 
et lite lys i mørket i den britiske 
mediesmogen var relanseringen av 
det sosialistiske magasinet «Tri-
bune» under festivalen i Liverpool. 
Den tradisjonsrike sosialistiske 
publikasjonen, først startet i 1937, 
har blant andre hatt George Orwell 
som redaktør. I sin første leder 
staker den nye redaktøren Ronan 
Burtenshaw ut kursen: «Klassepo-
litikk, som har fylt spaltene til 
Tribune i over 80 år, er fortsatt 
relevant fordi vi fortsatt ikke har 
beveget oss bort fra forholdene 
som skaper klasseskiller».

Astrid Hauge Rambøl,
astrid.rambol@gmail.com

Ytre høyres framvekst må ikke bli en distraksjon for klassekamp.

Kampen om tankene

«Venstresida har ikke 
vært alene om å lese 
Gramsci»

Sputnik 1 (som betyr både «følges-
venn» og «satellitt») ble skutt opp 
av Sovjetunionen 4. oktober 1957 
som den første kunstige satellitten 
i bane rundt jorden. 

Oppskytelsen kom som en stor 
overraskelse på USA og resten av 
verdenssamfunnet. Det såkalte 
sputniksjokket markerte starten 
på romkappløpet mellom USA og 

Sovjetunionen som skulle 
vare til 1975. 

Ikke overraskende var 
ulike typer «følgesvenner» 
på tur i verdensrommet før 
oss mennesker. Alt fra or-
mer og frosker til skilpad-
der har blitt brukt som for-
søkskaniner. Først ut ble 
bananfluer skutt opp på 
 V-2-raketter av amerika-
nerne i 1946.

Deretter ble hunden  Laika sendt 
opp i en metallboks av russerne i 
1957, og ble med dette første 
 pattedyr i verdensrommet.  

Eksperimentet viste at 
det ikke var farlig med 
vektløshet, men uten en 
planlagt retur ble Laika for-
tapt i rommet og døde av 
stress og o veroppheting.  

Grunnet reaksjoner på 
russernes behandling av 
Laika valgte amerika nerne 
å vente med å skyte opp 
pattedyr før de visste hvor-

dan de skulle lande romskip. Sjim-
pansen Ham ble dermed så heldig 
å overleve sin romferd og levde 17 
år i apesus og -dus etter sin 
 hjemkomst.  SS

Følgesvennens første ferd

Ham
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n Mange tonn sauekjøt ligg på 
fryselager, og ubalansen i markna-
den er tidvis så stor at sauebønder 
nesten ikkje får betalt når dei 
sender dyr til slakt. Likevel har 
Norge ifølge Nationen importert 
nesten 400 tonn sau og lam til no i 
år. 96 tonn kjem frå New Zealand og 
har reist halve jorda rundt. Den 
langt større svinenæringa er inne i 
den same paradoksale utviklinga. 
Det har særleg vekt reaksjonar at 
det bondeeigde samvirkekonsernet 
Nortura gjennom eit underselskap 
tek del i kjøtimporten, medan 
medlemene produserer for lager i 
stor stil. Er dette reint idioti, og er 
det mogleg å gjera noko med det?

n Christian Anton Smedshaug i 
AgriAnalyse forklarer i Nationen at 
Norge er forplikta til ein viss im-
port gjennom ulike handelsavtaler, 
gjennom Verdas Handelsorganisa-
sjon (WTO), med EU og andre 
organ. Han seier at kvoteimporten 
fører til tapt verdiskaping, tapte 
arbeidsplassar, utfordringar i 
marknaden og svekka sjølv-
forsyning, men at Norge ikkje kan 
boikotte kvoteimporten utan å 
risikere sanksjonar som svir. Sen-
terpartiet og Raudt er blant dei som 
likevel har tatt til orde for å redu-
sere import av mat vi produserer 
for mykje av. Sps Geir Pollestad 
seier til bladet Kjøttbransjen at 
stortingsfleirtalet nyttar EØS-avta-
len til å liberalisere handelen med 
mat, og at det manglar politisk vilje 
til å forhandle med EU om reduk-
sjon av kvoteimporten.

n Ein bør uansett ikkje overdrive 
omfanget av problemet, og det er 
først og fremst opp til forbrukarane 
å rette opp marknadsbalansen. 
Statistikk frå AgriAnalyse viser at 
importen av sau og lam er synkan-
de. 400 tonn av eit totalforbruk på 
rundt 25.000 tonn utgjer mindre 
enn halvannan prosent. Dei siste 
åra har det vore ein viss nedgang i 
forbruket av sau og lam, og dette 
jobbar alle delar av næringskjeden 
for å snu, med betre produkt og 
marknadsføring. Hausten er høg-
sesong for sau og lam, med fårikål, 
lammesteik, smalahove og annan 
kvalitetsmat, basert på norske 
ressursar. Vi løyser ikkje klima-
problemet ved å slutte å ete kjøt frå 
drøvtyggjarane, dei einaste som 
kan gjera fôrressursane i graslan-
det Norge til menneskemat. 
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