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Teknologisk utvikling kan bli ‘fetisjert’ som en ‘ting i seg selv’, 
som en ytre drivkraft i kapitalismens historie.

David Harvey i boka «Limits to Capital» (2006)

Klassikeren

Karl Marx har aldri vært så 
død som han er i dag, sier 
sosiologiprofessor Gunnar C. 
Aakvaag i Klassekampen 5. 
mai. Både hans politiske og 
intellektuelle prosjekt er 
dødt, og det skal vi være glade 
for, sier han. 

Budskapet i et ellers 
utmerket «Marx-nummer» av 
avisa er at selv om Marx 
fremdeles er politisk aktuell, 
er han nærmest glemt innen 
akademia. Dette er kanskje 
riktig i Norge, men interna-
sjonalt har Marx hatt en ny 
vår innen samfunns-
forskningen det siste tiåret. 
 
Marx kan for eksempel gi oss 
nyttige verktøy for å studere 
Norge og norske interesser. 
La oss gi noen eksempler 
knyttet til de norske regn-
skogsmilliardene eller 
«Norges internasjonale 

klima- og skoginitiativ» som 
det offisielt heter. Siden 2010 
har Norge brukt over 20 
milliarder kroner på denne 
satsingen som skal fortsette 
til 2030. Med dette er Norge 
suverent største giver i det 
som internasjonalt kalles 
Redd (Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest 
Degradation). Det handler 
med andre ord om å redusere 
globale klimautslipp ved å 
etablere tiltak mot avskoging 
og forringelse av skog i 
tropiske land. 
 
Den norske interessen for 
skogvern som klimatiltak i 
det globale Sør er et resultat 
av ideen om «internasjonal 
kostnadseffektivitet» som har 
vært grunnprinsippet i norsk 

klimapolitikk siden begyn-
nelsen av 1990-tallet. Dette 
innebærer at det skal være 
mer kostnadseffektivt å 
gjennomføre klimatiltak i 
lavkostland enn i et høykost-
land som Norge. Spørsmålet 
er hvem dette er kostnad-
seffektivt for.

De mange milliardene som 
er bevilget til Redd av norske 
regjeringer, har også bidratt 
til å forme den norske 
fortellingen om klima- og 
skoginitiativet, med disipline-
ring av frivillige organisasjo-
ner som ellers ofte gir viktige 
kritiske korrekser til norsk 

bistands- og utenrikspolitikk. 
Med noen få hederlige 
unntak har dessuten journa-
lister unnlatt å dekke den 
norske storsatsingen med 
annet enn overflatiske 
lovprisninger. Resultatet er 
fravær av kritisk debatt i 
Norge om Redd, inkludert i 
Klassekampen, i kontrast til 
stor internasjonal kritikk av 
hvordan skogvern som 
klimatiltak fungerer i praksis.

 La oss gi tre eksempler på 
hvordan Marx er relevant for 
å forstå effektene av dette 
programmet.

For det første minner Redd i 
praksis mye om det Marx 
kalte «opprinnelig akkumula-
sjon». Som eksempel på 
denne prosessen diskuterte 
Marx sammenhengen 
mellom privatisering av 
allmenninger i England på 
1700–1800-tallet, hvor mange 
småbønder ble jordløse, og 
framveksten av tekstil-
industrien i Manchester og 
Liverpool som ga arbeid til 
mange av dem som hadde 
blitt ekskludert i privatise-
ringsprosessen. Ulike former 
for privatiseringer av allmen-
ninger foregår også i vår tid, 
og denne prosessen har 
derfor ikke noe «opprinnelig» 
over seg. 

David Harvey er en av de 
mest innflytelsesrike sam-
funnsviterne i dag, og en 
viktig pådriver for marxistisk 
tenkning. Han har døpt 
prosessen om til «akkumula-
sjon ved frarøvelse» (accumu-
lation by dispossession). Dette 
er en dobbel prosess hvor 
noen akkumulerer kapital og 
andre blir forvist. I dag er 
gjerne denne prosessen noe 
annerledes enn den Marx 
beskrev: De som blir forvist 

skal ingen steder. Det er ikke 
behov for dem i noen gryende 
industrialisering. De er bare i 
veien. 

 Vi har i en studie fra 
Tanzania vist hvordan norske 
klima- og skogpenger har hatt 
nettopp en effekt som kan 
beskrives som akkumulasjon 
ved frarøvelse. Skogen, som i 
praksis har fungert som en 
allmenning, er blitt stengt av 
for bruk av folk lokalt uten at 
det er etablert noen tilfreds-
stillende form for kompensa-
sjon. Samtidig blir skogen 
reservert for karbonbindende 
tiltak som bidrar til Norges 

selvprofilering som en 
miljø- og klimapolitisk 
stormakt. 
 
For det andre er denne typen 
Redd-prosjekter et godt 
eksempel på det Marx kalte 
«varefetisjisme». I kapitalis-
tisk masseproduksjon vil de 
sosiale produksjonsforhol-
dene være skjult for forbru-
kerne. Varefetisjismen 
innebærer at varene framstår 
for forbrukerne som ting som 
er løsrevet fra de sosiale 
forholdene som de er produ-
sert under. Varene vi kjøper 
presenteres gjerne som at de 

Karl Marx er fortsatt relevant. Han kan for eksempel forklare hvorfor det norske klima- og skoginitiativet er basert på ran og utbytting.

Marx i 
skogen

«Norske regjeringer  
har tatt på seg Preussens 
rolle som lovgiver i  
mange av verdens skoger»
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