
Europeisk sosialdemokrati 1970–2000: fra krise til fornyelse 

 

I forbindelse med et biografiprosjekt om Gro Harlem Brundtland er det mulig å skrive 

masteroppgaver om sosialdemokratiets utvikling i utvalgte europeiske land på 1970-, 80- og 

90-tallet. Land som peker seg naturlig ut i denne sammenheng er, foruten Norge, 

Storbritannia, Vest-Tyskland/Tyskland, Nederland, Danmark og Sverige, samt de 

demokratiske sosialistpartiene i Frankrike og Spania (etter 1977). Det kan også være aktuelt å 

se på den politiske debatten som fant sted i Den sosialistiske internasjonale i disse årene. 

Det var ikke bare i Norge at «den sosialdemokratiske orden» kom under press ved inngangen 

til 1970-tallet. Også i andre europeiske land hvor sosialdemokratiet hadde hatt en 

statsbærende eller dominerende posisjon i etterkrigstiden, så man en liknende utvikling. Det 

kunne virke som om det sosialdemokratiske prosjektet var i ferd med å miste sin 

tiltrekningskraft og relevans. 

Selv om den politiske, økonomiske og sosiale situasjonen varierte fra land til land, sto de 

sosialdemokratiske og demokratiske sosialistpartiene overfor en rekke felles utfordringer. Mer 

enn to tiår med stabil økonomisk vekst ble på 1970-tallet avløst av «stagflasjon», økt 

arbeidsledighet, m.m. Problemene lot seg i liten grad løse ved hjelp av de politiske 

virkemidlene som disse partiene tradisjonelt hadde satt sin lit til, noe som bidro til å svekke 

velgernes tro på sosialdemokratiets styringsevne. I mange land havnet de sosialdemokratiske 

partiene i en politisk kryssild: Dels ble de kritisert av «the New Left» og den gryende 

miljøbevegelsen, som mente sosialdemokratiet hadde satset altfor ensidig på storindustri, 

sentralisering og økonomisk vekst. Dels ble de drevet på defensiven av «høyrebølgen», dvs. 

de konservative og nyliberalistiske partienes kritikk av «formynderstaten» og tilknyttede krav 

om avregulering, privatisering og liberalisering på en rekke samfunnsområder. 

Styringskrisen og kritikken ble i sin tur etterfulgt av velgerflukt, lederstrid og indre splittelse. 

Til sammen utløste dette en kritisk selvransakelse som, til dels hjulpet av ytre faktorer, førte 

til en fornyelse både i politikk og lederskap. Dette ledet i sin tur et oppsving i 

velgeroppslutningen. 1990-tallet kom således i mange vesteuropeiske land til å stå i det 

fornyede sosialdemokratiets tegn. 

Masteroppgavene bør søke å kartlegge hvilke generelle (internasjonale) og særegne (nasjonale) 

faktorer som forårsaket de sosialdemokratiske partienes krise og påfølgende fornyelse. En 



hovedproblemstilling vil være i hvilken grad den innholdsmessige fornyelsen var forankret i 

partienes egen ideologi og historie eller om den først og fremst må ses på som en taktisk 

tilpasning til høyre- og venstresidens kritikk. Det vil også være interessant å se på hvor mye 

av initiativet til fornyelsen i de enkelte land som kom fra egne rekker og hvor mye som 

eventuelt var inspirert av utenlandske forbilder. 

Det vil også tilbys veiledning til masteroppgaver som tar for seg utvalgte sider ved 

Arbeiderpartiets politikk i Harlem Brundtlands tid som partileder og statsminister. 


