
At markedet ikke er en selvinstallerende
naturkraft stå r klart her godt 10 å r efter om-
væ ltningerne i Østeuropa. Markedet er snarere
en social konstruktion, der forudsæ tter en
ræ kke samfundsskabte institutioner.2 Disse
institutioners konkrete indretning har af-
gø rende betydning for, hvilken type marked-
sø konomi så vel som demokratisk styreform,
der på  lang sigt skabes. Jeg vil i denne artikel
fremhæ ve betydningen af den markedsø ko-
nomiske arbejdskontrakt som en væ sentlig in-
stitution ved forstå elsen af udfaldet af de po-
litiske og ø konomiske æ ndringer.

Gennem en analyse af de sociale arrange-
menter, der under socialismen var trå dt i ste-
det for den markedsø konomiske arbejdskon-
trakt i organiseringen af arbejdssfæ ren, er det
må let med denne artikel at belyse, i hvilket
omfang disse tidligere arrangementer har
på virket må den, hvorpå  den markedsø ko-
nomiske arbejdskontrakt efter 1989 er blevet
institutionaliseret i to ø steuropæ iske lande:
Polen og Slovenien.

For at svare på  dette spø rgsmå l vil jeg
fø rst forsø ge at indkredse arbejdskontrakten
som markedsø konomisk institution. Herefter
vil jeg prø ve at se på , hvilke træ k der ken-
detegnede den socialistiske arbejdssfæ re. På
baggrund heraf vil jeg endelig analysere Polen
og Sloveniens socialistiske epoke og må den,
hvorpå  arbejdssfæ ren i disse to lande siden
hen er blevet omorganiseret.

Arbejdskontrakten som 
treleddet organisation
En kontrakt kan betragtes som “et lø fte eller
et sæ t lø fter, for hvilken/hvilke loven tilby-
der et retsmiddel, så fremt lø ftet/lø fterne bli-
ver brudt.”3 Det fø lger af denne definition, at
tre parter er involveret. Dermed falder ar-
bejdskontrakten ind under forstå elsen af in-
stitutioner, der – i modsæ tning til organisatio-
ner – kan betragtes som etableret og konstitu-
eret af en tredjepart, der ikke selv er direkte
involveret.4 Udover de to parter der indgå r
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kontrakten, arbejdsgiveren og arbejdstage-
ren(e), fra henholdsvis markedet og civilsam-
fundet, er staten repræ senteret som tredjepart
og via lovgivning, retsinstitutioner m.v. garant
for institutionens eksistens.

Arbejdskontraktens funktion er at fast-
læ gge prisen i forhold til det tidsmæ ssige
omfang af en eller flere personers arbejdsind-
sats på  en given arbejdsplads. På  et lidt ab-
strakt plan kan man på  den baggrund tale om,
at arbejdskontrakten koordinerer væ sentlige
aspekter af den sociale tid og det sociale rum.
Idet arbejdsindsatsen fastlæ gges i forhold til
omfang og pris, bliver indsatsen sammenlig-
nelig med andre personers indsats. Markeds-
mekanismerne vil dermed kunne virke ind på
den enkelte kontraktforhandling, så ledes at
væ rdien af den enkeltes arbejdstid bliver be-
tinget af væ rdifastsæ ttelsen af andres indsats.
Hø j arbejdslø shed kan eksempelvis betyde at
prisen på  arbejdstid falder, så  den enkeltes
arbejdsindsats bliver ringere belø nnet. Den
arbejdstid, som arbejdstageren har at tilbyde i
den kontraktregulerede udveksling, kan nem-
lig fø rst realiseres som produktiv, social tid,
nå r denne, gennem indgå elsen af kontrak-
ten, træ der ind i det sociale rum, der udgø res
af arbejdspladsen. Hvis ingen vil kø be ar-
bejdstagerens tid, bræ nder han eller hun inde
med den.5 Den sociale tid og det sociale rum
knyttes med andre ord sammen i arbejdskon-
trakten. Jeg væ lger derfor at bruge begrebet
social kronotopi som betegnelse for denne
sammenhæ ng (kronotop betyder helt bogsta-
veligt “tid-rum”).6

Som fø lge af arbejdskontraktens sociale
kronotopi kan den enkelte kontrakt altså  ikke
forstå s uafhæ ngig af den stø rre helhed, den
indgå r i. I stedet bø r den anskues i forhold
til en ræ kke sammenhæ ngende niveauer, som
bå de influerer på  og influeres af den enkelte
kontrakt. De niveauer, jeg vil væ lge at skelne
imellem, er det bilaterale kontraktniveau, ar-
bejdspladsniveauet, interesseorganisationsni-
veauet, det partipolitiske reguleringsniveau og
endelig det internationale niveau.

Arbejdskontraktens treleddede natur er i fi-
gur 1 anskueliggjort i forhold til disse fem

sammenhæ ngende niveauer. Figuren viser en
pyramide set i fugleperspektiv. Pyramidefor-
men er valgt for at illustrere, hvordan arbejds-
kontraktinstitutionen placerer sig mellem de
tre organisationssfæ rer: stat, marked og civil-
samfund.

På  pyramidespidsen er den bilaterale ar-
bejdskontrakt placeret. Med base i civilsam-
fundet indgå r arbejdstagerne kontrakt med
arbejdsgiverne på  markedet, og disse parter
forhandler herved efter deres normative
præ ferencer om de specifikke vilkå r. Det an-
det niveau forbliver inden for bedriftens mure
og vedrø rer det institutionaliserede samarbej-
de omkring arbejdsvilkå r mellem arbejdsgi-
veren og de ansatte (fx gennem tillidsmands-
hvervet eller arbejdstagerdeltagelse i bedrif-
tens ledelse). Det tredje niveau er arenaen for
reguleringen af arbejdsforhold gennem kon-
flikter og forhandlinger mellem fagforeninger
og arbejdsgiverorganisationer omkring ind-
gå elsen af kollektive overenskomster og af-
taler samt fastlæ ggelsen af arbejdsvilkå r.
Det fjerde niveau er stedet, hvor interesse-
brydningerne kanaliseres over i den partipoli-
tiske sfæ re; direkte i korporativ inddragelse af
interesseorganisationerne, indirekte i disse or-
ganisationers tilknytning til politiske partier
(eksempelvis arbejderpartier og borgerlige
partier). Det femte og sidste niveau gå r ud
over de nationale græ nser, hvor ikke blot
markedet udstræ kker sig, men hvor også  sta-
ten indgå r i overnationale sammenhæ nge
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med regulerende betydning for de ø vrige ni-
veauer, ligesom fagforeninger og andre ak-
tø rer, der repræ senterer civilsamfundet, orga-
niserer sig i internationale netvæ rk.

Staten, der fø rst og fremmest er repræ sen-
teret via sine lovgivende og dø mmende, men
i sidste instans også  udø vende organer (fx
regeringen, der kan afbryde en konflikt, eller
myndigheder, som kan skride mere direkte
ind, hvis regler brydes som fx under strejke-
aktioner, der kendes overenskomststridige),
bliver her den tredjepart, der hå ndhæ ver de
fastlagte regler. På  det internationale niveau
overtages disse funktioner delvist af overnati-
onale organer.

Normative præferencer
Men institutioner bestå r af mere end regler.
Ifø lge den tyske sociolog Claus Offe er insti-
tutioner sociale arrangementer, hvori funktio-
nelle regler og normative præ ferencer forenes
i en gensidig relation.7 Man kan på  denne
baggrund se arbejdskontraktinstitutionen som
en statusrettighed – defineret gennem funktio-
nelle regler – til at indgå  kontrakter efter nor-
mative præ ferencer. De normative præ feren-
cer er ligeledes på  spil i den videre hå ndte-
ring af de fastlagte kontraktregler. Dette synes
oplagt, hvis man betragter det sprogfæ nomen,
at den konfliktstrategi, der bestå r i at arbejds-
tagere holder sig helt bogstaveligt til kontrakt-

teksten, kaldes at “arbejde efter reglerne”.
Den subjektive faktor er altså  af afgø rende
betydning.8

Muligheden for at artikulere sine normative
præ ferencer kan væ re indskræ nket af for-
hold, som har at gø re med den sociale tid og
det sociale rum. Civilsamfundet kan væ re
eksponeret for markedskræ fterne i en så dan
grad, at muligheden for at arbejdstagerne kan
artikulere præ ferencer ved eksempelvis at
bryde et kontraktforhold, ikke er reelt tilstede.
Risikoen for at miste sit forsø rgelsesgrundlag
kan væ re for stor.

I den fø lgende analyse af den socialistiske
arbejdssfæ re vil jeg give en karakteristik af
den sociale tid og det sociale rum og dermed
af den plads, der var overladt den subjektive
faktor.

Den socialistiske arbejdssfæres
sociale kronotopi
I sine studier af totalitæ re systemer frem-
hæ ver den tysk-amerikanske filosof Hannah
Arendt eksistensen af et sæ rligt retssystem,
hvor den herskende ideologi er altdomineren-
de. Dette system er karakteriseret ved et fra-
væ r af stabile regler der udstikker rettigheder
og pligter. I stedet hersker så kaldte “be-
væ gelseslove” (Bewegungsgesetze), det vil
sige love hvori fremdrift er indbygget; de er i
en kontinuerlig forandring i forhold realiserin-
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gen af ideologiens må lsæ tninger. Hvad der
var tilladt i gå r, kan i dag væ re en samfunds-
forbrydelse. Retten er distanceret af tiden.9

Arendts analyse bekræ ftes af retssociologen
Karin Hilmer   Pedersens studier af det sovjet-
russiske rets-system. Hun fremhæ ver det for-
hold, at domstolspraksis – præ cedens – ikke
udgjorde en del af de anvendte retskilder ved
domstolsafgø relser – retsfortolkningerne be-
væ gede sig i forhold til det kommunistiske
partis aktuelle politik, og blev legitimeret med
henvisning til historiens lov.10

Fravæ ret af regulering i form af stabile po-
sitive rettigheder synes på  nogle må der at
væ re reflekteret i situationen i den socialisti-
ske arbejdssfæ re. Ifø lge tidligere vicejustits-
minister i Kasakhstan E. N. Nurgalieva var
der i det socialistiske system “et næ sten fuld-
stæ ndigt fravæ r af kontraktfæ stede bå nd
mellem arbejdere og ledelsen af en bedrift.”11

Melanie Tatur finder ligeledes, at fravæ ret af
arbejdskontrakter er et typisk aspekt ved soci-
alismen: “Lø n, lø nsystemer og arbejdsfor-
hold var (...) typisk reguleret gennem den
statslige lovgivning og ikke gennem kontrak-
ter mellem autonome sociale aktø rer.”12 Det
samme politiske apparat, som kontrollerede
produktionsmidlerne, havde også  komman-
doen over arbejdstagerne og fastsatte ene-
rå digt lø n og ø vrige forbrugssubsidier.13

Lø nsystemet var kun i ringe grad differentie-
ret og oftest uden hensyntagen til individuelle
sæ rpræ stationer.

En vigtig faktor for forholdet mellem ar-
bejdsgiver og arbejdstager under socialismen
var det forhold, at der eksisterede en kronisk
mangel på  kvalificeret arbejdskraft. Og dette
til trods for, at det var bestemt, at bå de
mæ nd og kvinder i den arbejdsduelige alder
arbejdede fuld tid.14 Knapheden på  arbejds-
kraft blev sø gt imø degå et med en tilstræ bt
effektiv arbejdstidsplanlæ gning med et næ r-
mest taylor-istisk tilsnit.15 Denne mangel på
arbejdskraft var en del af den generelle knap-
hedsø konomi i det planø konomiske system.
Den generelle knaphed betø d, at ting, som
var vigtige for produktionen så  som rå stof-
fer, funktionsdygtigt maskinel og vitale kom-

ponenter, ofte manglede. På  grund af den
usikkerhed i produktionen, som manglen
skabte, udviklede arbejdstagerne vigtige evner
til at klare de produktionskriser, som opstod i
den daglige drift. Ved at lø se de tilbageven-
dende produktionsproblemer tilegnede ar-
bejdstagerne sig specifik ekspertviden, som
var uundvæ rlig for den lø bende produktion.16

Den styrke til at sæ tte deres vilje igennem,
som arbejdstagerne fik på  grund af den al-
mindelige mangel på  kvalificeret arbejds-
kraft, og den sæ rlige afhæ ngighed, der var af
arbejdstagernes specifikke fæ rdigheder i for-
hold til at lø se de tilbagevendende produkti-
onsproblemer, var dog relativ. Som modvæ gt
talte det forhold, at der var få  muligheder for
arbejdstagerne til frit at væ lge arbejdsplads,
og til frit at væ lge at forlade en arbejdsplads,
man var utilfreds med. Arbejdstagerne var ret-
ligt bundet til den arbejdsplads, de var blevet
placeret på , og den socialistiske arbejdss-
fæ re var præ get af en hø j grad af tvang. Ar-
bejdstagere var altså  ikke autonome sociale
agenter, der frit kunne væ lge profession17, el-
ler hvor de ø nskede at arbejde.

Under et ansæ ttelsesforhold varetog ar-
bejdsgiveren redigeringen af de personlige
aktstykker, der var oprettet for den enkelte
borger. Hermed kunne arbejdsgiveren på vir-
ke den enkelte ansattes videre karriereforlø b.
Gode papirer kunne å bne dø rene til toppen
af det samfundsmæ ssige hierarki (optagelse i
nomenklaturen); då rlige papirer kunne fø re
til en skæ bnesvanger placering på  den sorte
liste. 

Der var ingen uafhæ ngige fagforeninger,
der kunne varetage arbejdstagernes interesser.
Den ungarsk fø dte Harvard-ø konom János
Kornai beskriver så ledes fagforeningerne,
der eksisterede under socialismen, som driv-
remme for det kommunistiske partis politik.18

I stedet for uafhæ ngige fagforeninger var der
på  arbejdspladsniveauet ofte en institutiona-
liseret arbejderdeltagelse i ledelsen. Her var
der principielt en indflydelseskanal, hvor ar-
bejdstagerne kunne give deres mening til ken-
de om arbejdspladsens daglige drift.

Den overordnede mangel på  muligheder
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for at artikulere sine normative præ ferencer
på  så vel individuelt niveau gennem fri for-
handling og indgå else af arbejdsforhold som
kollektivt gennem fagforeningsrepræ sentati-
on skal også  ses i sammenhæ ng med mang-
len på  en offentlighed, hvor informationer er
frit tilgæ ngelige, og hvor samfundsaktø rer
konfronteres med hinandens kendskab til dis-
se informationer i en refleksiv proces. Da ar-
bejds-sfæ ren i det socialistiske system havde
en helt sæ rlig status som ideologisk sats-
ningsområ de, var emner knyttet til denne
sfæ re underlagt skrap censur.19

Gennem vidtræ kkende og detaljeret plan-
læ gning blev arbejdssfæ ren forsø gt reguleret
ovenfra. Dette vigtige element i de socialisti-
ske ø konomier kan siges at væ re et udtryk
for den type “bevæ gelseslov”, som Arendt
har på peget eksistensen af. De forskellige
planer var de milepæ le, der skulle guide be-
væ gelsen hen imod realiseringen af historiens
indbyggede logik.

For at forstå  forholdet mellem arbejdsta-
ger og arbejdsgiver er det nø dvendigt at fors-
tå  den må de plan-elementet blev praktiseret
i planø konomierne. I fø lge Kornai blev den
overordnede produktionsplan, som den var
vedtaget af det kommunistiske parti, splittet
op i detaljerede delplaner af en plankommissi-
on med henblik på  at specificere adressater

ansvarlige for den konkrete gennemfø relse.
Adressater blev udpeget på  alle niveauer lige
fra brancheministerierne til ledelsen på  den
enkelte arbejdsplads. Disse blev holdt person-
ligt ansvarlige og sanktioneret positivt eller
negativt i forhold til deres succes med at op-
fylde kravene udstukket i planen.20 Den pla-
nø konomiske organisering rakte med den
dybtgå ende integration af de socialistiske
ø konomier igennem det Moskvakontrollerede
COMECON i hø j grad ud over det nationale
niveau.

Arbejdspladsen
Kornai opregner en bred vifte af sociale funk-
tioner, der blev varetaget på  arbejdspladsen.
Disse sociale funktioner blev administreret af

ledelsen, som dermed fik en hø j grad af auto-
ritativ magt (kontrol over personer) og alloka-
tiv magt (kontrol over objekter). For det
fø rste havde arbejdsgiveren som næ vnt oven-
for stor indflydelse på  arbejdstagerens over-
ordnede karriereforlø b. For det andet havde
arbejdsgiveren som repræ sentant for den poli-
tiske og ideologiske magt midlerne til at sank-
tionere arbejdstagere, der udviste politisk af-
vigende holdninger. Selv autorisationen til at
udfø re visse politifunktioner var givet ar-
bejdsgiverne i hæ nde. For det tredje var en
stor del af den offentlige administration de-
centraliseret til arbejdspladsen. Administrati-
ve procedurer som at skifte bopæ l, få  ud-
stedt pas og udrejsetilladelse, få  en telefon,
opnå  et banklå n og meget andet gik igen-
nem arbejdsgiveren. Endelig var arbejdsplad-
sen leverandø r af en lang ræ kke vitale eksi-
stensnø dvendigheder, som fx tilvejebringel-
sen af bolig, medicinsk behandling, feriemu-
ligheder og bø rnepasning. Fordelingen af ra-
tionerede fø devarer og luksusforbrugsgoder
blev også  hå ndteret af ledelsen på  arbejds-
pladsen.21

Graden af arbejdsgiverens autoritative og
allokative magt kan illustreres af de familie-
konsultationsfunktioner, der blev udfø rt på
arbejdspladsen: “I mange lande og i mange
perioder blandede firmacheferne sig også  i
familielivet: de kunne få  en arbejder til at af-
holde sig fra at gennemfø re en skilsmisse,
overbevise arbejderen om at få  bø rn eller
frarå de ham det og hjæ lpe en arbejders barn
til eller hindre det i at få  en plads på  univer-
sitetet.”22

Kombineret skabte den overordnede orga-
nisering af den socialistiske arbejdssfæ re og
den lange ræ kke af sociale funktioner lokali-
seret på  arbejdspladsen en gensidig afhæ n-
gighed mellem arbejdsgiver og arbejdstager,
en gensidig afhæ ngighed som er blevet ka-
rakteriseret som et ‘skæ bnefæ llesskab’.23

Dette er indfanget af de tyske sociologer Ulri-
ch Voskamp og Volker Wittke i deres diskus-
sion af opfyldelsen af produktionsplanerne i
DDR gennem overarbejde på  den enkelte ar-
bejdsplads: “Netop fordi mesteren [for at op-
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fylde sin del af den opsplittede produktions-
plan] var henvist til de beskæ ftigedes villig-
hed til at arbejde over, kunne han ikke uden
videre anvende de sanktionsmidler der stod til
hans rå dighed.”24

Sammenfattende kan man sige, at den soci-
alistiske arbejdssfæ re udgjorde et i hø j grad
restriktivt reguleret socialt rum, hvor den en-
kelte arbejdstager havde yderst begræ nsede
muligheder for direkte at artikulere sine nor-
mative præ ferencer. Med undtagelse af ar-
bejdspladsniveauet, hvor arbejdstagerne synes
at have få et tildelt en vis mulighed for give
sin mening til kende gennem den institutiona-
liserede repræ sentation i ledelsen, kan dette
iagttages på  alle niveauer. Der eksisterede
kun ringe muligheder for at væ lge profession
og en specifik arbejdsplads, for at organisere
sig kollektivt i forhold til specifikke arbejdsta-
gerinteresser og for at på virke arbejdsmar-
kedslovgivningen gennem politisk organise-
ring, meningstilkendegivelse og stemmeafgi-
velse – endsige på virke arbejdsmarkedsfor-
hold gennem internationale aktiviteter. Ar-
bejdstagerens muligheder for at navigere i det
sociale rum afhang fuldt og helt af vedkom-
mendes indsats på  arbejdspladsen, hvor
spø rgsmå l om karriereforlø b så vel som
konkrete mobilitets- og kommunikationsmu-
ligheder blev afgjort på  grundlag af arbejds-
giverens autoritative og allokative magt.

En hø j grad af integration er et andet ka-
rakteristika. Arbejdspladsen integrerede mar-
kedets produktionsfunktion med en omfatten-
de ræ kke civilsamfundsfunktioner, så ledes
at arbejdspladsen blev den helt centrale forde-
ler af livschancer og -muligheder.25 Integreret
var det sociale rum også  i den forstand, at
der for hovedparten af arbejdstagerne ikke var
et mæ rkbart ‘indenfor’ og ‘udenfor’ i arbejds-
markedsmæ ssig henseende; alle i den ar-
bejdsduelige alder var garanteret og på budt
fuldtidsarbejde og hermed inkluderet i
skæ bnefæ llesskaber. Inden for dette fæ lles-
skab kunne man så  opnå  mere eller mindre
privilegerede positioner. Udvekslingen mel-
lem arbejdsgiver og arbejdstager var udvidet
fra blot at væ re arbejdstid for lø n til at indbe-

fatte vitale livsmuligheder for begge parter.
Og selv om arbejdsgiveren som systemre-
præ sentant havde stor kontrol med regulerin-
gen af arbejdstiden, var arbejdsindsatsens sub-
jektive faktor – viljen til at indordne sig i for-
hold til arbejdsgiverens må l og dermed viljen
til at lade sin arbejdstid udmunde i produktivi-
tet – stadig kontrolleret af arbejdstagerne, der
kun i ringe grad levede med risikoen for di-
rekte at blive ekskluderet fra skæ bnefæ lles-
skaber gennem afskedigelse.

Polen og Slovenien
Jeg vil i det fø lgende se på  Polen og den tid-
ligere jugoslaviske region Slovenien, som
blev en selvstæ ndig nation i 1991. Nå r jeg
har valgt netop disse to ø steuropæ iske lande,
skyldes det, som det vil fremgå  af det fø l-
gende, at de under socialismen kan siges at
udgø re to forskellige må der at organisere ar-
bejdssfæ ren på . 

Polen

Polen adskilte sig fra flertallet af de socialisti-
ske ø konomier ved at have en stor privat or-
ganiseret landbrugssektor og en relativt stor
privat sektor i ø vrigt.26 Der var i mindre grad
tale om direkte statsstyring af arbejdsstyrkens
karriereforlø b, mens indirekte styring gen-
nem lø npolitikken var et mere betydnings-
fuldt instrument sammenlignet med andre so-
cialistiske ø konomier.27

Men i fø lge Christoph Sowada var idealty-
piske træ k ved den socialistiske arbejdssfæ re
– statens ejerskab af produktionsmidlerne og
det omfattende planlæ gningssystem – til ste-
de.28 Og knapheden på  arbejdskraft synes og-
så  at have væ ret et betydningsfuldt element i
den polske arbejdssfæ re: “På  grund af per-
manent knaphed på  arbejdsmarkedet opnå e-
de arbejderne specifik magt i relationerne til
deres overordnede.”29 Den polske ø konomi
var i hø j grad integreret i det sovjetiske sy-
stem. I fø lge arbejdsmarkedsforskerne Stani-
slawa Golinowska og Andrzej Ochocki var de
statsejede virksomheder udelukkende designet
for det ø konomiske samarbejde med USSR.
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Polen var så ledes fuldgyldigt medlem af
COMECON.30

Der hersker uenighed om udlæ gningen af
den senere del af Polens socialistiske epoke.
Sæ rligt reformerne i arbejdssfæ ren op igen-
nem 1980’erne er blevet udlagt forskelligt.
Nogle forskere læ gger væ gt på  betydningen
af reformerne i starten af 1980’erne og betrag-
ter dem som de fø rste skridt i retning af sy-
stemforandringer. Politologen Ove K. Peder-
sen forfæ gter dette synspunkt: “Arbejdsrelati-
oner blev til at begynde med recentraliseret
under stæ rk statskontrol, men efter pres nede-
fra begyndte de da at skifte i retning af tre-
partsforhandlinger og en gradvis tilbaget-
ræ kning af regeringen fra arbejdsrelationsfel-
tet.”31 Andre forskere finder, at Polen var
blandt de lande, der i realiteten var mindst iv-
rige nå r det gjaldt gennemfø relsen af reelle
reformer. Den norske sociolog Jon Elster, der
indtager denne position, karakteriserer så le-
des de polske reformer i 1980’erne som
“halvhjertede”.32

I starten af 1980’erne introduceredes to lo-
ve, Lov om Statsvirksomheder (1981) og Lov
om Planlæ gning (1982), som gav mere frihed
til virksomhederne og for de ansatte en hø jere
grad af indflydelse på  virksomhedens drift.
Dette betø d, at virksomhederne principielt fik
en form for selvforvaltning under ledelse af
arbejderrå d, der kunne ansæ tte og afskedige
direktø ren, bestemme hans indkomst og tage

sig af de strategiske og operative beslutnin-
ger.33 Reformerne synes så ledes at tildele ar-
bejdstagerne en vigtig mulighed for at sæ tte
deres vilje igennem.

Men ved en vurdering af reformerne er det
selvsagt ikke tilstræ kkeligt blot at se på  de
vedtagne reformlove og de offentliggjorte po-
litiske intentioner; det er nø dvendigt også  at
se på  reformernes implementering og konse-
kvenser. I vurderingen af det faktiske omfang
af virksomhedernes nye autonomi i starten af
1980’erne fastslå r den amerikanske ø steu-
ropaforsker Marjorie Castle at “må let om
selvforvaltning (som indebar ledelse af arbej-
derrå d) i det store og hele ikke blev realiseret
(...). Autonomi for virksomhederne betø d blot
en parodi på  uafhæ ngige, profit-orienterede,
risiko-tagende virksomheders adfæ rd.”34

Ifø lge Castle blev de paternalistiske forbin-
delser mellem statsbureaukratiet og virksom-
hederne bevaret på  trods af reformerne.

Det er da også  blevet anslå et, at kun 10-
20 procent af arbejderrå dene var virksom-
me,35 og at kun 8-10 procent af pladserne i ar-
bejderrå denes præ sidier, de ledende organer,
var optaget af arbejdstagerne.36 Og ser man
på  de normative præ ferencer blandt arbejds-
tagerne – en vinkel, som jeg ovenfor har
fremhæ vet vigtigheden af – fremstå r arbej-
derrå dene som en svag institution: “arbejder-
rå dene opnå ede aldrig en hø j grad af legiti-
mitet i arbejdernes ø jne, bortset fra en kort
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periode, hvor arbejderrå d spontant blev skabt
af arbejderklassen i 1956. Da de fø rst blev le-
galiseret og integreret i systemet [i starten af
1980’erne], mistede de deres kortfristede au-
toritet.”37

Hvis arbejderrå dene ikke blev den indfly-
delses-kanal, som institutionen umiddelbart
læ gger op til, synes andre æ ndringer, dels fra
statens og dels fra civilsamfundets side, dog at
rå de delvis bod på  dette. Med Fagforenings-
loven (1982) blev strejke et lovligt aktions-
vå ben. Denne yderst vigtige præ ferencearti-
kuleringskanal har ikke væ ret tilgæ ngelig i
andre socialistiske lande. Og med den uaf-
hæ ngige fagforening Solidaritets opstå en og
udbredelse fik store dele af arbejdstagerne et
uafhæ ngigt talerø r.

Med Solidaritet og den betydningsfulde ka-
tolske kirkes stilling i Polen som interne fak-
torer og med den radikale udvikling i hele
ø st-blokken som en ekstern faktor, blev der
omkring 1990 skabt et grundlag for en funda-
mental omlæ gning af den polske arbejdss-
fæ re, der herefter skulle fungere på  marked-
sø konomiske præ misser underlagt demokra-
tisk kontrol. Radikale æ ndringer i den sociale
kronotopi forestod. Arbejde skulle gå  fra at
væ re “et fast til et variabelt input i virksom-
hedernes drift”, som en OECD-rapport ud-
trykker det.38

Ændringernes radikalitet udtrykkes på  an-
den vis af sociologen Maurice Glasman: “Ar-
bejdets kommodificering [dvs. vareliggø rel-
se] (...) bliver en katastrofe i et land som Po-
len, hvor dekommodificeringen af den basale
livssfæ re gennem subsidieret eksistens var et
centralt træ k ved det tidligere regime.”39

Glasman udtrykker her bekymring for ikke
blot de umiddelbare og omfattende sociale
konsekvenser af reformerne, men også  de
langsigtede konsekvenser af må den, hvorpå
markedsø konomien bliver institutionaliseret i
arbejdssfæ ren, nå r arbejde gø res til en vare
gennem den markedsø konomiske arbejdskon-
trakt. De store forskelle mellem det tidligere
system og det, som skulle indfø res, betø d, at
civilsamfundet ville stå  ringe forberedt på
markedets indmarch. Ser man på  de hidtidige

æ ndringer i den polske arbejdssfæ re, synes
Glasmans profeti til en vis grad at blive be-
kræ ftet. Den politisk initierede transforma-
tionsproces i Polen mø der i hø j grad de krite-
rier, der berettiger termen “chokterapi”.40

“Terapien” havde synlige effekter i arbejds-
sfæ ren. Hvor den sociale tid tidligere havde
væ ret præ get af den kroniske knaphed på
arbejdstid og det sociale rum af en hø j grad af
integration, var det nu arbejdet, der blev
knapt, og arbejdssfæ ren der blev disintegre-
ret, så ledes at man nu kunne finde sig selv
uden for det rum, hvor tiden havde væ rdi –
som arbejdslø s. Selv om de statslige og priva-
te arbejdsgivere i stedet for at foretage masse-
fyringer i fø rste omgang hovedsagelig reage-
rede på  de negative efterspø rgselsbetingelser
ved at reducere antallet af arbejdsholdsskift i
produktionen, reducere arbejdstiden for de an-
satte og ophø re med at ansæ tte nye,41 blev to
millioner mennesker arbejdslø se i lø bet af
det fø rste å r.42 Hurtigt var arbejdslø sheden
oppe omkring 15 procent.

De sociale funktioner, der tidligere blev va-
retaget af arbejdspladsen, blev ikke umiddel-
bart overtaget af nye aktø rer fra markedet, ci-
vilsamfundet eller staten.43 I 1997-forfatnin-
gen overfø res ansvaret for tilvejebringelsen
af en ræ kke af de vitale sociale funktioner
dog fra arbejdspladsniveauet til staten. Så le-
des bliver retten til medicinsk behandling, so-
cial understø ttelse og andre velfæ rdsydelser
garanteret i forfatningen.44

I 1997 cementeres det retlige grundlag for
alle ansæ ttelsesforhold. Arbejdsloven define-
rer en ansat som en person beskæ ftiget på
basis af en individuel kontrakt, en udnæ vnel-
se, et valg, en nominering eller en kollektiv
overenskomst. Forfatningen muliggø r, at den
subjektive faktor principielt kan komme til
udtryk på  individuelt niveau ved at garantere
alle retten til frit at kunne væ lge og udø ve en
profession.45

Arbejdsgiverens omkostninger ved at af-
skedige en ansat bliver i loven fastsat til tre
må neders lø n. I de fø rste fem å r efter sy-
stemskiftet registreres det, at rettighederne
knyttet til rollen som ansat ikke bliver respek-
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teret fuldt ud. Den private sektor omgå r angi-
veligt elementæ re arbejdstagerrettigheder
knyttet til emner som beskyttelse ved uret-
mæ ssig afskedigelse og indbetaling til forsik-
ringsordninger, ligesom arbejdsgivere væ grer
sig ved at indgå  skriftlige kontrakter.46

Med privatiseringerne synes arbejdstagerne
at miste en ræ kke af deres tidligere, principiel-
le indflydelsesmuligheder på  arbejdspladsen,
nemlig deres medbestemmelses- og konsultati-
onsrettigheder. Nå r virksomheder skifter til
eller bliver etableret inden for den private sek-
tor, tenderer de interne arbejdsrelationer mod
at blive domineret af ledelsen.47 I fø lge de ty-
ske forskere Rainer Deppe og Melanie Tatur er
der ikke overensstemmelse mellem regerin-
gens privatiseringspolitik og arbejdstagernes
interesser i forhold til jobsikkerhed, jobbeva-
relse og arbejdstagerdeltagelse på  ledelsesni-
veau.48 Dette er sæ rlig interessant i betragt-
ning af, at arbejdstagerne meget direkte var re-
præ senteret i den demokratiske proces efter de
store valgsejre ved så vel lokal- som præ si-
dentvalgene til Solidaritets politiske parti De-
mokratisk Union i 1990. Legitimeringen af
chokterapien var i hø j grad afhæ ngig af Soli-
daritets symbolske autoritet. Melanie Tatur
finder, at Solidaritet ironisk nok kom til at ind-
tage rollen som drivrem for reformpolitikken
på  samme må de, som de statskontrollerede
fagforeninger havde fungeret som drivremme
for partiets politik under socialismen. Da eks-
kommunisterne og socialisterne ved parla-
mentsvalget i 1993 kom til magten, æ ndredes
billedet dog, så  det paradoksalt nok blev dis-
se, der forsø gte at fø re markedsreformerne ud
i livet, mens Solidaritet overtog rollen som op-
ponent. Solidaritets noget sammenblandede
aktiviteter synes i nogen grad at have influeret
interessedannelsen omkring institutionaliserin-
gen af arbejdskontrakten. På  spø rgsmå let
om, hvem der bedst repræ senterede deres in-
teresser, svarede flertallet af arbejdstagere i en
opinionsundersø gelse: “ingen”.49 De polske
fagforeninger synes at mangle den nø dvendi-
ge opbakning fra deres medlemmer, og poten-
tielle medlemmer, for at kunne indgå  holdba-
re overenskomster.50 Tatur sporer arven fra det

tidligere system i den kendsgerning, at ansatte
tenderer mod at identificere sig med “deres”
virksomhed fremfor med deres sociale klas-
se.51 Dannelsen af antagonistiske interesseba-
serede klasser synes hæ mmet af den institutio-
nelle arv, det tidligere skæ bnefæ llesskab: fag-
foreninger og arbejdsgiverorganisationer fin-
der typisk sig selv ”som vå benbrø dre i stedet
for modstandere.”52 Til trods for, at betingel-
serne, der lå  til grund for skæ bnefæ llesska-
bet, brat ophø rte med markedsø konomiens
ikrafttræ den, synes uhellige alliancer mellem
arbejdstagere og arbejdsgivere fortsat at blive
dannet. Dette kunne eksempelvis iagttages un-
der en generalstrejke i Lodz i 1993, hvor de
ansatte i en ræ kke privatiserede virksomheder
undlod selv at deltage, men blot udtrykte sym-
bolsk stø tte.53

Loven om arbejdskonflikter (1991) gjorde
regeringen i stand til at blive enerepræ sentant
for arbejdsgiverne i lø nforhandlingerne. Og-
så  på  indirekte vis udø ver regeringen ind-
flydelse på  disse forhandlinger. Så ledes er
der blevet indfø rt en sæ rskat på  statsansat-
tes lø nstigninger (popiwek), angiveligt for at
anspore arbejdstagere til ikke at modarbejde
privatisering.54 Statens stæ rke rolle på  ar-
bejdsmarkedet er dog siden blevet udfordret,
og efterhå nden har regeringen væ ret nø dt til
at træ kke sig tilbage til fordel for de direkte
involverede parter.55

Set overordnet synes udfaldet af arbejds-
kontraktens institutionalisering i de fø rste syv
å r efter systemskiftet ikke at væ re faldet ud
til arbejdstagernes fordel i Polen. Der synes at
væ re et fravæ r af institutionel kapacitet til
sikring af arbejdstagernes kontraktmæ ssige
rettigheder. De sociale funktioner, der tidlige-
re blev varetaget på  arbejdspladsen, synes
kun i ringe grad at væ re blevet overtaget af
andre instanser. Udfasningen af arbejderrå det
som institution og fagforeningernes svage po-
sition få r også  arbejdstagerne til at stå  sva-
gere på  arbejdsmarkedet. På  denne bag-
grund kan den iagttagede decentralisering fra
det statslige reguleringsniveau til arbejdsmar-
kedets parter må ske yderligere forstæ rke ar-
bejdsgivernes kontrol med den sociale tid.
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Slovenien

Ligesom i Polens tilfæ lde er Slovenien ikke
nogen entydig case. Selv i den forholdsvis be-
græ nsede litteratur, der beskæ ftiger sig med
denne lille stat, befolket af blot to millioner
mennesker, kan man finde forskellige vurde-
ringer af den tidligere jugoslaviske republiks
socialistiske epoke. 

De slovenske ø konomer Peter F. Orazem og
Milan Vodopivec argumenterer for, at Sloveni-
en på  mange må der svarede til en idealtypisk
socialistisk model: “Selvom Slovenien var
blandt de rige og mere vestligt orienterede [so-
cialistiske ø konomier] (...) delte det slovenske
arbejdsmarked nø gletræ k med andre tidligere
socialistiske ø konomier: socialt ejerskab, fuld
beskæ ftigelse kombineret med reel skjult ar-
bejdslø shed, og en egalitæ r lø nstruktur.”56

De ø konomiske rå dgivere Boris Pleskovic
og Jeffrey D. Sachs derimod opregner en ræ k-
ke karakteristika som gø r Sloveniens sociali-
stiske udviklingsvej speciel: industrien var ef-
ter 1965 ikke underlagt central planlæ gning,
hvilket betø d, at virksomheder nø d “betydelig
mere autonomi”, og at markedskræ fterne ge-
nerelt havde et stø rre spillerum.57

Fravæ ret af det centrale planlæ gningssy-
stem, som i den foregå ende analyse af det
socialistiske system blev anset for en af-
gø rende faktor i konstitueringen af skæ bne-
fæ llesskaber mellem arbejdstager og ledelsen,
er centralt for forstå elsen af Slovenien: “Fra-
væ ret af ikke blot central, men praktisk talt al
planlæ gning – en slå ende forskel fra andre
ø steuropæ iske ø konomier – influerede må -
den, hvorpå  det jugoslaviske produktions-
marked fungerede, og bidrog til fremkomsten
af bå de en materiel infrastruktur (kommuni-
kation, finans- og banksystem og marketin-
gafdelinger i virksomhederne) og en immate-
riel infrastruktur (netvæ rk af producenter).”58

Det, at den centrale planlæ gning ikke var
en væ sentlig del af det slovenske/jugoslavi-
ske system, var en konsekvens af bruddet med
Moskva i 1948. Samhandlen i den slovenske
region af Jugoslavien var i hø j grad rettet
mod de vesteuropæ iske markeder.59 Jugoslav-
ien var aldrig medlem af COMECON eller

Warszawa Pagten. Handelsrelationer med ud-
landet var ikke statsmonopol. I stedet skabte
slovenske virksomheder direkte kontakter
med vestlige markeder, der gav dem nogle
grundlæ ggende erfaringer med kapitalistiske
forretningsmetoder, som de kunne træ kke på
i deres ageren på  hjemmemarkedet.60

I modsæ tning til andre socialistiske ø kono-
mier, hvor ejendomsretten til produktionsmid-
lerne tilhø rte staten, var der i Slovenien insti-
tutionaliseret et så kaldt ’socialt ejerskab’,
hvor selvforvaltning var et nø gleord. Politisk
intervention på  virksomhedsniveau var dog
almindeligt til trods for den delvise autonomi
for virksomhederne. Politisk pres kunne fx i
hø j grad influere udfaldet, nå r en bank skulle
tage stilling til en virksomheds kreditvæ rdig-
hed.61 I de store statsejede virksomheder var
det ligeledes regeringen, som fastsatte lø nni-
veauet.62 Dette indebar komplicerede udlig-
ningsordninger mellem virksomhederne for at
sikre en ‘socialt retfæ rdig’ lø nseddel. En vis
grad af indkomstdifferentiering gjorde sig dog
gæ ldende.

Loven om selvforvaltning (1950) foreskrev,
at der på  alle virksomheder skulle væ lges et
arbejderrå d. Disse rå d gav de ansatte nogle
å benlyse indflydelsesmuligheder i form af
positive rettigheder til at træ ffe beslutninger
på  strategiske områ der inden for virksom-
heden. Den udø vende ledelsesautoritet var
dog forbeholdt direktø ren og dennes stab.

For at vurdere arbejderrå det som institution
er det ligesom i Polens tilfæ lde nø dvendigt at
se på  de involverede holdninger blandt ar-
bejdstagerne. Opinionsmå linger i 1960’erne
fandt, at deltagelse i virksomhedsledelsen ge-
nerelt ikke blev vurderet så  hø jt i det jugosla-
viske samfund. Hvis arbejderrå dene – opini-
onsmå lingerne til trods – alligevel tilskrives
en vis betydning som kanal for interesseartiku-
lation for arbejdstagerne, må  det dog anfø res
at disse rettigheder var begræ nset til arbejds-
pladsniveauet. Som i andre socialistiske ø ko-
nomier opererede fagforeningerne – i fø lge
ø konomen David Dyker – på  det overordne-
de niveau som drivremme for systemets poli-
tik.63
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Et stø rre udbud af importerede (rå -)varer,
en stø rre horisontal specialisering og garanti
for markedsmæ ssig kontraktoverholdelse ved
leverancer mellem virksomhederne betø d, at
produktionen forlø b mere stabil i Slovenien.64

Dette betø d samtidig, at den sæ rlige magt,
som arbejdstagerne opnå ede gennem besid-
delsen af ekspertviden vedrø rende lø sningen
af tilbagevendende problemer i produktionen,
ikke i samme grad gjorde sig gæ ldende i Slo-
venien som i andre socialistiske ø konomier.
På  linje med andre socialistiske lande var
den å bne arbejdslø shed næ sten fravæ rende
i Slovenien. Jobsikkerhed var garanteret i for-
fatningen, omend der i andre dele af Jugoslav-
ien var å ben arbejdslø shed.65

Arbejdssfæ ren som et integreret socialt
rum synes at væ re en rammende beskrivelse
også  i Sloveniens tilfæ lde. Virksomhedsle-
delsen traf afgø relser, der rakte langt ud over
det produktionsstrategiske niveau, og havde
dermed indflydelse på  områ der, der blev va-
retaget af offentlige institutioner som kommu-
ner, skoler, sociale forsikringsordninger og
beskæ ftigelseskontorer. På  tilsvarende vis
var virksomhederne og de offentlige myndig-
heder forbundet via myriader af administrati-
ve rapporteringskrav, konsultations- og plan-
læ gningsprocedurer.66

Hvis chokterapi var en rammende term for
de polske reformer, synes de makroø konomi-
ske tiltag, som blev udfø rt i Slovenien efter

selvstæ ndigheden og opgø ret med kommu-
nismen i 1990 at vidne om en mere gradvis
tilgang.67 Ikke desto mindre steg arbejdslø s-
hedstallene dramatisk da arbejdssfæ ren blev
eksponeret for markedsmekanismerne. Af-
hæ ngig af beregningsformen lå  arbejdslø s-
heden i 1996 på  mellem 9 og 13 procent.68

I 1991 bliver den eksisterende Arbejdslov
revideret. Den på budte lø nnede varslingspe-
riode ved afskedigelser bliver reduceret fra 24
til 6 må neder. Personer, der har væ ret ansat i
mere end to å r bliver gjort berettiget til et
kontraktafbrydelsestillæ g. Endvidere på læ g-
ger den nye arbejdsmarkedslovgivning ar-
bejdsgiveren at engagere sig aktivt i at finde
anden beskæ ftigelse for de afskedigede. Der
bliver ligeledes opstillet kriterier for, hvornå r
man i det hele taget må  afskedige en medar-
bejder. Disse kriterier inkluderer hensyntagen
til om arbejdstageren har de fornø dne kvalifi-
kationer i forhold til at kunne få  anden be-
skæ ftigelse, vedkommendes erfaring, ancien-
nitet, helbred, antal familiemedlemmer i sin
private husholdning og evt. evne til at klare
sig som selvstæ ndig. Enkelte grupper så  som
enlige forsø rgere med bø rn under to å r, æ l-
dre ansatte og handicappede bliver det forbudt
at afskedige.69 Det er slå ende, hvordan væ s-
entlige sociale kriterier er inkluderet i denne
overenskomst. Det vidner om en stæ rk insti-
tutionel arv fra det tidligere system.

Men i fø lge OECD-analytikere har arbejds-
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giverne imø degå et denne regulering af deres
ret til at afskedige medarbejdere. De foretræ k-
ker nu at ansæ tte folk i midlertidige ansæ ttel-
seskontrakter for at undgå  udgifter og besvæ r
forbundet med det almindelige ansæ ttelsesfor-
holds afskedigelsesprocedurer. I 1995 blev 60
procent af de ledige stillinger så ledes besat via
midlertidige ansæ ttelseskontrakter. Der kan li-
geledes iagttages en tendens til, at arbejdsgi-
verne presser ansatte til selv at sige op; man
fø rer disciplinæ rsager mod dem for dermed at
få  retshjemmel til at kunne fyre dem uden var-
sel, eller man erklæ rer sig konkurs med hen-
blik på  efterfø lgende genopstart for at undgå
omkostningerne ved formel afskedigelse.70

Arbejderrå dsinstitutionen er blevet bevaret
i det nye system. I Loven om ansattes delta-
gelse (1993) hedder det: “De ansatte har ret til
at deltage i virksomheders og kooperativers
administration, kollektivt eller individuelt.
Deltagelsen finder udtryk i retten til at frem-
sæ tte og få  svar på  forslag, retten til at blive
hø rt, retten til at tage og få  svar på  ethvert
initiativ (initiativret), retten til fæ lles drø ftel-
ser med arbejdsgiveren, retten til medbestem-
melse og retten til at nedlægge veto mod en

arbejdsgiverbeslutning.”71 Statens rolle som
tredjeparten, der hå ndhæ ver reglerne forbun-
det med institutionen, er også  fastlagt. Hvis
arbejdsgivere bryder overenskomsten, er det
straffelovens paragraffer, der træ der i anven-
delse. Loven introducerer dermed en model,
hvori arbejderrå dsinstitutionen i stor ud-
stræ kning ikke blot er bevaret, men også  ud-
bygget med yderligere arbejdstagerrettigheder.
Forskning omkring lovens implementering vi-
ser, at arbejderrå dene var etableret i knap 30
procent af virksomhederne, eksklusiv de alle-
rede eksisterende virksomheder i socialt ejer-
skab. I 1994 var omkring 60 procent af alle ar-
bejdstagere medlem af en fagforening. Denne
andel er relativ hø j (det europæ iske gennem-
snit var i 1991 på  40 procent).72 Loven giver
fagforeningerne nogle vigtige retlige midler til
kollektive aktioner. Strejker, herunder visse
former for virksomhedsbesæ ttelse, er så ledes
en lovformelig ret, der kan fremhæ ves som
usæ dvanlig blandt de post-socialistiske sam-

fund. Som en konsekvens heraf er strejken en
hyppigt anvendt strategi til at udtrykke sine
normative præ ferencer i Slovenien.73

På  det overordnede arbejdsmarkedsregule-
rende niveau har store forandringer fundet
sted. Siden 1991 har lø nfastsæ ttelsen væ ret
genstand for kollektive forhandlinger. Ifø lge
OECD-analytikere synes en institutionel arv at
gø re sig gæ ldende her, idet regeringen stadig
spiller en stor rolle ved at på læ gge arbejds-
markedets parter en top-styret forhandlings-
model. Statens aktive rolle kan også  ses i
dens anvendelse af andre politiske styringsin-
strumenter, herunder gennemfø relsen af en so-
cial aftale mellem arbejdsmarkedets parter og
staten, indfø relsen af en progressiv skatteba-
seret indkomstpolitik, obligatoriske nationale
overenskomster og formelle procedurer for re-
gistreringen af fagforeninger og af kollektive
aftaler.74

Sammenfattende kan man sige, at de slo-
venske arbejdstagere synes at stå  i en relativt
gunstig position i forhold til at hå ndtere mar-
kedskræ fternes udfordringer. De er i et rettig-
hedsmæ ssigt perspektiv godt klæ dt på  ved
indgå elsen og vedligeholdelsen af individuel-
le eller kollektive kontrakter. Det afspejles
fø rst og fremmest i reglerne for, hvornå r
medarbejdere kan afskediges. Men samtidig
kan man her for alvor se, hvordan forandrin-
gerne i den sociale kronotopi gø r sig gæ lden-
de. Arbejdsgiverne har nu mulighed for at
ansæ tte medarbejdere i midlertidige kontrak-
ter – en mulighed de i vid udstræ kning gø r
brug af. Med disintegrationen af det sociale
rum og med den deraf fø lgende arbejdslø s-
hed er kontrollen med den sociale tid gledet
arbejdstagerne af hæ nde. Inden for virksom-
hederne har arbejdstagerne få et udbygget de-
res indflydelsesmuligheder, som nu har få et
en mere stabil retlig fundering. Fagforeninger-
ne stå r relativt stæ rkt med hø je medlemstal
og gode og retligt sikrede muligheder for at
manifestere sig. Med den aktive, regulerende
rolle, som regeringen spiller på  arbejdsmar-
kedet, synes arbejdstagerne også  her at nyde
en vis beskyttelse mod eksponeringen fra mar-
kedskræ fterne.
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Konklusion
Ved sammenstillingen af de to cases fremkom-
mer et resultat, som kan synes i strid med,
hvad man umiddelbart ville forvente. Polen,
der på  flere må der var tæ ttest på  en ideal-
typisk model for den socialistiske arbejdss-
fæ re, synes at have bevæ get sig læ ngst væ k
herfra: markedskræ fterne har få et forholdsvis
stort spillerum på  arbejdsmarkedet. Arbejds-
tiden er i hø j grad blevet en vare. Slovenien,
som i mindre grad matcher den idealtypiske
model, har derimod ikke bevæ get sig næ r så
langt væ k fra sit socialistiske udgangspunkt.
På  alle niveauer synes arbejdstagerne at stå
relativt bedre rustet i forhold til kontrollen
med den sociale tid og det sociale rum, end
tilfæ ldet er i Polen.

Én begrundelse synes imidlertid at ligge li-
ge for. I og med at Polen på  grund af sin so-
cialistiske fortid stod over for stø rre udfor-
dringer ved markedsø konomiens indfø relse,
har fortalerne for skrappe reformmidler også
kunnet vinde stø rre gehø r. Chokterapien har
så ledes få et stø rre umiddelbar tilslutning
internt, ligesom det eksterne pres fra internati-
onale politiske aktø rer og finansielle instituti-
oner har væ ret stø rre. En anden begrundelse
kan væ re, at det slovenske civilsamfund stod
stæ rkere under den socialistiske epoke end
det polske, og at arbejdstagerne derfor har
væ ret bedre rustet til at sæ tte deres vilje igen-
nem ved institutionaliseringen af den marked-
sø konomiske arbejdskontrakt.

Dette å bner for endnu en kontra-intuitiv
vinkel. Hvor problemerne i de socialistiske
ø konomier og deres endelige sammenbrud
hyppigt tilskrives manglen på  markedsmeka-
nismer, der tillod individer og organisationer
at forfø lge egeninteresser, bliver de manglen-
de reelle civile rettigheder og arbejdstagerret-
tigheder som så dan ikke væ gtet så  hø jt.
Næ rmest tvæ rtimod; som det fremgik af Le-
ch Walesas ord om sin davæ rende vanskelige
dobbeltrolle som præ sident og fagforenings-
leder i Polen: ”Hvis jeg opbygger en stæ rk
fagforening, skaber jeg en hindring for refor-
mer.”75 I stedet for at betragte en styrkelse af
civilsamfundets position i mø det med mar-

kedskræ fterne gennem offentlig regulering af
arbejdstagervilkå r som en forhindring for
transformationsprocessen, bø r man må ske
betragte en så dan styrkelse som et konstruk-
tivt bidrag for udviklingen på  lang sigt.76
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Abstract
Ivan Harslø f: The institutionalisation of the
economic labour market contract, Arbejder-
historie 1/2000, s. 37-52.
The article attempts to analyse the importance

of the institutionalisation of the economic la-

bour market contract in the post-socialist

transition process in Eastern Europe. This in-

stitutionalisation is regarded as a central me-

chanism in the co-ordination of social time

and space throughout the spheres of the state,

market and civil society. The specific contract

settles the question of the exchange of labour

time for a wage and relates the exchange to a

particular workplace. At the same time the

single contract negotiation, through mecha-

nisms of price formation on labour time, is in-

fluenced by other contract arrangements. This

essential feature of the institution of the la-

bour contract calls for a holistic approach. It

is suggested that to analyse the conditions of

employment for the individual or a group of

individuals it is necessary to recognise that it

is regulated on five interconnected levels: the

bilateral labour contract level; a workplace

level; an interest organisation level; a politi-

cal governmental regulating level; and an in-

ternational level.

The article continues by discussing the way

the work-sphere was organised under socia-

lism. Instead of labour contracts, through

which individuals can enter into work relati-

onships according to normative preferences,

the socialist work sphere was organised thro-

ugh intensive top-down planning. Due to the

fact that a number of vital social functions

were administered at the workplace, the work-

place level constituted a central sphere for the

allocation of life chances and possibilities.

Two cases, Poland and Slovenia, the latter a

small region of ex-Yugoslavia, make up the

empirical base for the investigation of how

the institution of the labour contract has been

implemented after 1989. In Poland, in which

the work sphere under socialism was, in im-

portant respects, regarded as organised in a

typically socialist manner, the exposure of the

civil society to market forces renders employ-

ees in a poor position. Their new contractual

rights are often violated; their institutional

participation in the management of the enter-

prises is phased out, their interest organisati-

ons are weak; and at the political governmen-

tal level the state is withdrawing from the re-

gulation of labour relations. Influential inter-

national institutions have succeeded in put-

ting pressure on the government to implement

a ´shock therapy` strategy. In Slovenia, which

in the past differed from the ´typically socia-

list way` of organising the work sphere by gi-

ving room to important market economic for-

ces, the employees are enjoying a more favou-

rable institutional environment. Through com-

prehensive legal arrangements they are prote-

cted against unfair dismissal; their participa-

tion in the management of the enterprises has

been strengthened by new laws; their interest

organisations are relatively strong and effecti-

ve at presenting preferences; and the govern-

ment is taking an active role in the regulation

of the labour market. However, the use of tem-

porary labour contracts has been widespread

as a means by which employers can bypass

state regulation which favours employees. In

both cases, Poland and Slovenia, the introdu-

ction of a market economy has been accompa-

nied by high open unemployment, which is

fundamentally changing the social time and

space. 
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