
Arbeidskollektiv i KAG/Bergen:

Bidrag til analysen av ml- 
bevegelsen.
Erfaringer fra det indre liv

INNLEDNING

Denne artikkelen er et forsøk på å oppsummere erfaringene fra 
ml-bevegelsens indre liv som vi gjorde som medlemmer av denne 
"bevegelsen". Det har vært vår målsetting å finne sammenhengen 
mellom utviklinga av ml-bevegelsens eksterne politikk, som vi 
har kritisert i andre skrifter, og bevegelsens indre oppbygg
ing og funksjonsmåte. Dette innebærer at vi ikke kunne nøye 
oss med å fremlegge våre erfaringer som sådanne, dvs. som 
enkeltstående "opplevelser", men måtte utvikle en teori om 
ml-bevegelsen både som politisk, ideologisk og sosialt (klasse- 
messig) fenomen. Vi har derfor ikke tenkt å skissere opp det 
historiske hendelsesforløp som sådant, men rette oppmerksom
heten på noen vesentlige mekanismer innad i bevegelsen som har 
gitt den dens karakter og bestemt det historiske utviklings
forløpet. I den grad vi refererer til konkrete eksempler, er 
det for å belyse disse mekanismene.

Vi forutsetter altså at leseren har et visst kjennskap til ml- 
bevegelsens politiske fremtreden og dens historie. For noen 
kan det kanskje virke overraskende at ml-bevegelsen i de siste 
2-3 åra har gjennomgått en høyredreining. Vi er av den opp
fatning at denne utviklinga begynte i løpet av EEC-kampen og 
at dens logiske sluttpunkt er dagens avpolitiserte, breie 
(breie i teorien, men ikke i praksis) fronter -på "konkrete 
krav". Denne kritikken av den eksterne politikken kan vi 
ikke gjenta her - for den som vil ha kjennskap til argumenta
sjonen vår, henviser vi til skrifter som er utgitt av 
Kommunistisk Arbeidsgruppe/Bergen.1
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Et råutkast til artikkelen forelå allerede for et år siden. 
Seinere er dette bearbeidet av en gruppe medlemmer av KAG/B.
Ut fra dette er artikkelen i unødig grad blitt preget av 
denne organisasjonens brudd med MLG/SUF(m-l) (det nåværende 
AKP/Rød Ungdom). Dette gjelder særlig det første kapitlet 
som går inn på de diskusjoner som utspant seg før og etter 
dette bruddet. Vi kan ikke i dag si at det eksisterer noen 
reell debatt mellom KAG og AKP,og derfor ser vi som artikkelens 
viktigste funksjon å bidra til en større forståelse av ml- 
bevegelsen blant de andre grupperingene på venstresida.

Vi som har brutt med den såkalte ml-bevegelsen, har hatt behov 
for å finne de dypereliggende årsakene for den degenerering 
bevegelsen har gjennomgått. For å finne disse årsakene er det 
ikke nok å undersøke den reint politiske utviklinga. Fra en 
marxistisk synsvinkel kan vi ikke nøye oss med å vise hva 
slags ideer som fremma den feilaktige utviklinga - vi må også 
vise hvordan den politisk-ideologiske utvikling er intimt 
knytta sammen med bevegelsens klassemessige basis og det 
sosiale miljø som utspiller seg innad i organisasjonen. Bare 
ut fra dette perspektivet kan vi etablere en enhet mellom til
synelatende motstridende fenomener: mellom den eksterne opp
treden og det indre liv, mellom ledersjiktets stil og de 
vanlige medlemmenes sjølforståelse, mellom betoninga av parti- 
ideologien og den avpolitiserte frontpolitikken, osv..

Dette betyr at vi ikke bare er interessert i hva bevegelsen 
sier om seg sjøl, men vel så mye i de reelle tilstander innad. 
Bevegelsen vil gjerne fremstille seg på den mest fordelaktige 
måten, og derfor skapes det et falskt inntrykk som kan føre 
mange utenforstående bak lyset. ,fMl-bevegelsensM sjølforstå- 
else er en falsk bevissthet, og innafor denne bevisstheten er 
den ute av stand til å gjøre rede for sine egne sosiale og 
historiske forutsetninger. Men nettopp for å forstå denne 
falske bevissthet (og følgelig en rekke feilaktige politiske 
standpunkter), må det forklares hvordan den er oppstått ut fra 
bevegelsens sosiale basis. Bare ut fra et slikt perspektiv, 
der det i tråd med marxismen ikke bare blir tatt hensyn til 
det ideologiske nivå, men til alle nivåer som en komplisert 
totalitet, kan det være mulig å komme ut over den tilstand som 
ml-bevegelsen i dag representerer.

Dette arbeidet får derfor preg av en "organisasjonssosiologisk" 
og "ideologikritisk" analyse. Vi har konsentrert oss om å 
beskrive de mekanismene som vi anser som de mest vesentlige og 
så ut fra disse mekanismene å finne den logiske tråden i den 
historiske utviklinga. Dette innebærer at det sikkert finnes 
enkeltstående feil og uklarheter, men uten at den problem
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stillinga vi har stilt dermed blir feilaktig* Og det er dette 
siste som er det viktigste.
Vi er klar over at enkelte tendenser som her er beskrevet, også 
eksisterer i andre organisasjoner, f.eks. i SV. Det er derfor 
mulig at også SVere på enkelte av punktene vil "kjenne seg 
igjen". Med vår erfaringsbakgrunn har vi bare hatt forutset
ninger for å lage en analyse av "ml-bevegelsen" - å lage en 
tilsvarende analyse av SV er en oppgave for dem med erfaringer 
fra denne organisasjonens indre liv. Når dette er sagt, må 
det også fremheves at "ml-bevegelsen" har sine helt spesielle 
og iøynefallende trekk, som gjør en del av slutningene i denne 
artikkelen lite relevante for andre organisasjoner. Dette 
kommer av at bevegelsen har en ganske homogen klassebasis, (i 
motsetning til f.eks. SV) bestående av ungdom under utdanning 
og "intelektuelle yrker", og at bevegelsens opprinnelse kan 
spores tilbake til en bestemt ideologisk og politisk konjunktur 
nettopp i dette sjiktet. Dette ser vi tydelig ved at det søkes 
et identifikasjonspunkt på det ideologiske nivå, den forstår 
seg ikke sjøl som en del av arbeiderbevegelsen eller den sosial 
istiske bevegelsen, men betrakter seg som et unikt og nytt 
fenomen, som arbeiderklassens sjølutnevnte fortropp. Derfor 
kaller den seg altså "ml-bevegelsen" og ekskluderer alle andre 
organisasjoner fra denne "bevegelsen". De andre kan gjerne få 
kalle seg sosialister, ja, til og med kommunister under ekstren 
anfall av enhetshysteri, men aldri "ml-ere".

Atskilt fra og uten organiske bånd med arbeiderklassen og den 
faktiske kampen som den fører, utvikles bevegelsen i en driv- 
husaktig atmosfære som gjør at de latente tendensene som ligger 
i sammensmeltinga av en dogmatisk marxisme og et småborgerlig 
sosialt sjikt, får "fritt spillerom". Resultatet blir en 
spesiell versjon av marxismen med nye og egenarta trekk, som 
f.eks. teorien om klassestandpunktet. I politikken ser vi et 
utall av nye paroler og kampoppgaver og likeledes en rekke nye 
og egenarta kamp- og aksjonsformer, alt betinga av bevegelsens 
særegne sosiale basis. Og alle disse paroler, "rettferdige 
krav" og "folkelige kamper" passerer revy, for så å gå i 
glemmeboka og bli erstattet av nye, i en uendelig rastløs strøn 
og med et stadig mer desperat håp om at bevissthet om revolu
sjonens nødvendighet snart skal dukke opp.

Arbeidskollektivet som har utarbeidet denne artikkelen, har 
bestått av: Sigurd Tjelmeland, Berit Tvedt, Arne Overrein,
Rolv Skjærven, Roald Jonassen og Tormod øia.
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BRUDDET MED SUF VÅRER 1973 OG ERFARINGER FRA DET INDRE LIV I 
ORGANISASJONEN

Bruddet med SUF våren 1973. Tidlig våren 1973 brøt en venstre
opposisjon (9 stk. fra Filosofisk institutt) ut av SUF(m-l)s 
studentlag i Bergen, og opprettet sammen med en del uavhengige 
marxister gruppen KAG/B (Kommunistisk Arbeidsgruppe, Bergen).
I begynnelsen av mai gikk nok en gruppe (8 stk., mest realister) 
ut av studentlaget. De fleste sluttet seg til KAG.

Det første bruddet med det daværende SUF(m-l) og Marxist- 
leninistiske Grupper (MLG) var ikke bare et brudd med en høyre
orientert politikk, men også med en ideologisk og politisk 
tradisjon innenfor den kommunistiske bevegelsen. Bruddet med 
denne stalinistiske tradisjonen innebar kritikk av organisa
sjonen på alle nivåer, fra organisatorisk praksis, indre liv, 
debattstilen, forholdet ledere/vanlige medlemmer, rekrutter
ingspolitikken, den eksterne propaganda og agitasjon osv..
Til grunn for disse "delkritikkene" lå en divergerende opp
fatning av hva som i det daværende øyeblikk var bevegelsens 
generelle oppgaver og strategiske perspektiv. Uenigheten på 
dette punktet var på sin side framkommet gjennom to høyst 
ulike oppfatninger av situasjonen i den norske klassekampen 
og av de revolusjonæres rolle i denne. To forskjellige vur
deringer av situasjonen der begge pretenderte å være marxist
iske, det var kjernen i saken.

Men på dette nivået var det interessante forskjeller. Mens 
ledelsen i SUF/MLG hevdet, og AKP idag fortsatt hevder, at det 
har en marxistisk analyse av den norske situasjonen, og at det 
politiske perspektivet i det store og hele var klarlagt 
("enhets"-perspektivet etter modell fra Kina), stod opposisjonen 
for det motsatte, at bevegelsen ennå ikke hadde noen konkret 
analyse av samfunnsformasjonen grunnet på marxismens politiske 
økonomi. Vi hevdet at det gjenstod et avgjørende teoretisk 
arbeid før vi kunne utarbeide et marxistisk begrunnet strateg
isk perspektiv for Norge. Vi hevdet at marxismen var tilegnet 
på dogmatisk vis i form av almene sannheter, og at mangelen på 
konkrete analyser førte til at bevegelsen opptok strategiske 
modeller og taktiske løsninger fra andre situasjoner som så ble 
plantet om til norske forhold. En slik manglende konkret ana
lyse førte til en grunnleggende vakling og prinsippløshet, som 
under trykket av småborgerlig og reformistisk innflytelse 
(f.eks. i EEC-kampen) ga seg utslag i en høyreopportunistisk 
politikk.

Motargumentasjonen vi ble møtt med, tok ikke opp disse avgjør
ende argumentene, og forvrengte våre synspunkter til det ugjen
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kjennelige . Når vi hevdet en større prioritering av teoret
isk arbeid og indre skolering (som er dårligere i dag enn om
kring 1970), så ble vi til "intellektuelle svermere" i AKP/ 
SUF’s øyne. ("Hva må gjøres?" Organ for SUF(m-l)1s student
lag i Bergen, våren 1973, s. 4.) Istedenfor å gå inn på en 
diskusjon av det teoretiske nivået og bevegelsens analyser 
for å vurdere om det var noe i vår kritikk, så ble hele 
problemet tilslørt ved å henvise til at kritikken kom fra 
"filosofer". Den "sosiologiserende" bortforklaringen av vår 
kritikk som rettferdiggjør at den ikke er noe å bry seg med, 
er ganske eiendommelig: "På Filosofisk institutt produserer 
man stensiler og avholder seminarer. Tid, penger og klasse
kampens strenge prioritering legger ingen restriksjoner på de 
endeløse diskusjonene ..• Et slikt intellektuelt miljø kan 
være verdifullt dersom det overvinner sin trang til teoreti- 
sering løsrevet fra praksis og underlegges et kommunistisk 
partis samla og disiplinerte arbeid på det teoretiske området". 
("Hva må gjøres?", s. 4.) Det var "kritikk" av denne typen 
vi ble møtt med både før og etter bruddet. Og sant å si er 
det ikke lett å svare på slikt. At vi i vår enfoldighet 
hadde trodd at det var noe i veien med bevegelsens teoretiske 
analyser, og politiske praksis, var bare et skinn - et skinn 
som oppstod for oss på Filosofisk institutt fordi vi ikke 
hadde "overvunnet vår trang til teoretisering løsrevet fra 
praksis". Vi hadde ikke forstått at "klassekampens strenge 
prioritering" ikke tillot slike utskeielser. For oss som 
hadde rotet oss bort i uføret, var det bare å velge: Enten 
"underlegge" seg "et kommunistisk partis samla og disiplin
erte" teoretiske arbeid, etler gå "borgerskapets ærend".
Gjennom at vi valgte det siste, bekreftet vi jo bare enda 
en gang for all verden at vi ikke hadde overvunnet vårt 
desperate behov for bokstudier og "endeløse diskusjoner".

Ja, slik er virkelig logikken i denne underlige verden.

Den type argumentasjon vi ble møtt med innad og senere eksternt 
og som det ovenstående er en illustrasjon på, var faktisk av 
en slik karakter at det i realiteten var umulig å få i stand 
en skikkelig diskusjon om arbeiderklassens og den revolusjon
ære bevegelsens situasjon. Ser vi nærmere på det som nettopp 
er sitert fra "Hva må gjøres?", så oppdager vi uttrykket 
"klassekampens strenge prioritering". Legg så merke til at 
denne prioriteringen, som vi nettopp stilte spørsmålstegn ved, 
sniker seg inn i teksten som en uproblematisk forutsetning som 
så brukes som argument mot at vi i det hele tatt tar opp den 
politiske situasjonen til teoretisk behandling og kritikk.
Hvem bestemmer så "klassekampens" (en eiendommelig omskriving 
for partiets) strenge prioritering, hvor kommer denne
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"prioritering" fra? På dette punktet har det alltid vært tyst 
fra AKP-hold. Kjernen i saken er nemlig at det dreide seg om 
uenighet om prioriteringen av kreftene i den revolusjonære 
bevegelsen: På den ene siden stod AKP-ledelsens prioriteringer
som blir framstilt som "klassekampens strenge prioritering", 
og på den andre siden opposisjonens oppfatning * Avskrelt alle 
fraser og tomme proklamasjoner var det slik saken stod, og 
bare ut fra at begge parter erkjente dette, var det mulig å få 
i gang en realitets debatt. I og med at AKP-ledelsen ikke for
sto eller ville akseptere at dette var problemstillingen i 
hele debatten, men heller begynte å snakke om "filosofene" og 
deres trang til teoretisering, var denne realitetsdebatten en 
umulighet.
Dette var som sagt bare en illustrasjon. "Hva må gjøres?" - 
artikkelen er et produkt fra ledende hold i "ml-bevegelsen", 
og den bekrefter bare vårt totalinntrykk av de mekanisme som 
settes i sving når det oppstår reelle motsigelser og en opposi
sjon fører politisk kamp for synet sitt.

Selv om de underliggende premissene ved bruddet i mai 1973 var 
mye de samme som ved det første bruddet tidligere på året, fikk 
diskusjonen denne gangen en annen karakter. Realfagsopposi- 
sjonen innenfor ml-bevegelsen ved Universitetet i Bergen 
reagerte først og fremst på omdanningen av SUF(m-l) til Rød 
Ungdom. Sitatene fra Bolsjevik (det interne medlemsbladet til 
ungdomsorganisasjonen) i et senere avsnitt viser noe av det vi 
reagerte på.

Også denne gangen ble de reelle motsetningene trengt i bak
grunnen. Vi fikk i fullt monn merke den "analysen" av venstre
opposisjonen som AKP senere har kjørt fram i Klassekampen og 
Oppbrudd (organ for Studentlaget i Oslo). KAG sin politikk ble 
framstilt slik:

1. Småborgerskapet er reaksjonært
2. Kommunister skal ikke jobbe i fagforeningene

Diskusjonen ble bevisst begrenset til å ta stilling til disse 
oppkonstruerte politiske linjene, som bare fantes i AKP- 
ledelsens hoder.2

Klimaet på grunnplanet og den politiske debatten. Den perma
nente vansken med å få i stand en debatt om de virkelige 
problemene fikk oss selvsagt til å lure på hva som egentlig 
var årsaken til disse forholdene - dette førte fram til vår 
kritikk av "ml-bevegeIsens" byråkratiske sentralisme. Vi 
kritiserte altså ikke bare de gitte politiske linjene, men også
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måten disse linjene ble til på. De avgjørende langsiktige 
perspektivene ble på byråkratisk vis tredd nedover hodet på 
medlemmene - bare de lokale spørsmål kan bli gjenstand for 
reell debatt. Dette henger ikke bare sammen med ledelsens 
uvilje til å gå inn i en debatt om de avgjørende og langsikt
ige spørsmålene, men også med medlemmenes manglende skolering 
som automatisk fører til at de blir underlegne ledelsen i 
debatter av mer "teoretisk" karakter.

Denne underlegne situasjonen er på sin side et produkt av at 
studiene og det teoretiske arbeidet har fått stadig mindre plass 
(f.eks. et minimum av politisk økonomi) og selvsagt av den 
karakteristiske AKP-ideologien som går ut på at man lærer 
direkte gjennom praksis, og at feilaktige ideer oppstår gjennom 
overdreven teoretisering "atskilt" fra praksis. I en slik 
atmosfære blir det svært lett og fristende å trekke den slut
ning at all teoretisk begrunnet kritikk egentlig tjener borg
erskapet, ganske enkelt fordi den leder folk bort fra praksis 
og således hindrer organisasjonen i å "tjene folket". "Tjen- 
folket"-ideologien fungerer altså i en slik sammenheng som en 
rettferdiggjøring av at det ikke er nødvendig, men tvert imot 
skadelig å gå inn på de teore/tiske problemene. Resultatet er 
at de brede lag av medlemmene ikke setter seg inn i hva de 
politiske motsetningene egentlig dreier seg om, slik at det 
hele reduseres til en debatt mellom ledelsen og opposisjonen. 
Ledelsen har i en slik situasjon lett spill (og den behøver 
slett ikke å være klar over de reelle mekanismene som er i 
virksomhet). Den kan for det første framstille opposisjonens 
synspunkter i forvrengt form (siden mange av medlemmene slett 
ikke har skikkelig greie på disse synspunktene) og hevde at 
dette er ideer som "egentlig" tjener borgerskapet, at dette 
ikke er marxisme-leninsisme, men "trotskisme" (som aldri er 
blitt diskutert innenfor AKP og som derfor mystifiseres og 
fyller funksjonen som den onde sjøl innenfor AKP-ideologien; 
forholdet til trotskismen er altså et irrasjonelt forhold).3 
For det andre kan ledelsen hele tiden vise til at opposisjonen 
"forstyrrer" de praktiske arbeidsplanene som er lagt, at all 
diskusjonen tar verdifull tid og at organisasjonen ikke får 
gjennomført de store oppgavene som er "pålagt" den. Det er 
klart at dette også virker til å mobilisere medlemmene mot 
opposisjonen, ikke utfra en marxistisk begrunnet kritikk av 
synspunktene, men fordi de vanlige medlemmene virkelig bZir 
forstyrret nettopp der de har etablert "sitt" forhold til 
kommunismen, nemlig gjennom det praktiske lokale arbeidet, 
som er løsrevet fra en tilegnelse av marxismen.

Dette gjør det mulig for ledelsen å isolete opposisjonen 
ideologisk ved hjelp av "agent-teorien". "Teorien" kan
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framstilles slik: I enhver situasjon er det to linjer, en 
borgerlig og en proletær. Organisasjonen, og dermed ledelsen, 
står selvsagt for den proletære linjen. Dersom det er en oppo
sisjon, må den da pr. definisjon stå for en borgerlig linje.
Kamp mot ledelsens politiske linje blir fremstilt som kamp mot 
organisasjonen, og ikke som en kamp om hva stags politisk linje 
organisasjonen skal ha. Dermed er selve organisasjonsbegrepet 
blitt mystifisert, vi har fått med en fetisj å gjøre. Apparat
et, den halvmystiske interne "atmosfæren” (som den unge intel
lektuelle så lett tiltrekkes av, jfr. tilfellet Arild Åsnes) og 
den imponerende eksterne effektiviteten - det er dette som for 
ml-eren er organisasjonen. Dette innebærer intet annet enn et 
organisasjonsbegrep der det politiske innholdet på brutalt vis 
er abstrahert Vekk> slik at den indre sammenhengen mellom 
organisasjon og politikk som kjennetegner marxismen og lenin
ismen, er gått tapt.

Det er dette forholdet som ligger til grunn for at opposisjonen 
med nødvendighet blir "borgerlig", forut for enhver diskusjon 
og enhver undersøkelse. Det blir viktigere å fortelle at linjen 
er trotskistisk (evt. "halv-trotskistisk") og at disse folkene 
egentlig er opportunister og dermed borgerlige, enn å skape 
klarhet i den prinsipielle siden ved de aktuelle motsigelsene. 
Denne mekanismen kom tydelig til syne ved bruddet i Bergen.
Etter at filosofiopposisjonen hadde gått ut, hadde den stadig 
mange sympatisører igjen i organisasjonen, kamerater som var 
enig i kritikken på ett eller flere av punktene, f.eks. 
stalinisme-spørsmålet. Det gjaldt derfor for ledelsen å av
lede oppmerksomheten fra dette forholdet, ved å fremstille den 
utgåtte opposisjonen på en slik måte at det ble politisk umulig 
for medlemmene å ta opposisjonen i forsvar. (De som likevel 
gjorde dette, forlot organisasjonen noen måneder seinere.) 
Følgende ble da spredd til medlemmene av MLG og SUF(m-l) under 
overskriften "Kort om opposisjonens politiske linje":

"Framgang for kommunismens sak fører uvilkårleg til mot
stand frå borgarskapet. Frå historia kjenner vi tall- 
lause døme på dette - gjennom f.eks. åtak på våre demo- 
kratisk-sentralistiske organisasjonsprinsipp, på det 
sosialistiske Sovjetsamveldet under Stalins leiing osb.. 
Vanlegvis kjem slike åtak frå høgre. Men vi kjenner til 
frå andre land i Europa at motstandarane våre tek på seg 
"venstre"-frakk og tek opp delvis dei same sakene - og 
også nye ting. Filosofiopposisjonen er etter vårt syn 
av samme slag ...."

Etter slik å ha knytta opposisjonen sammen med borgerskapet, 
lanseres så trotskisme-etiketten, med påfølgende skremsels- 
effekt innad i organisasjonen. Opposisjonen identifiseres med
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trotskismen gjennom følgende "deduktive" avledning, som for
øvrig er typisk for trotskisme-spørsmålets behandling i ml- 
bevegelsen:

n,*Tilknytninga til den stalinistiske tradisjonen" er blitt 
gjort til eit samlingspunkt for kritikken frå opposisjon
en* Vi har aldri fått høyre kva for tradisjon frå arbeid- 
arrørsla si side som "opposisjonen" heller hadde ønskt vi 
skulle knyte an til. Visseleg er det korkje den sosial
demokratiske eller anarko-syndikalistiske• Den marxist- 
leninistiske Komintern-tradisjonen er det altså ikkje.
Sjøl kjenner vi berre ein annan tradisjon i arbeidar- 
rørsla: den trotskistiske. Og anten "opposisjonen" 
ønskjer det eller ikkje - den politiske linja som dei har 
ført, minner oss også mest om den vi finn hos trotskist- 
iske organisasjonar i dagens Europa." (Utgitt av MLG!s 
distriktsutvalg, Vestlandet.)

På denne måten blir de faktiske politiske motsigelsene tilslørt 
og redusert til det absurde. (Ingen med vettet i behold vil 
tjene borgerskapet.) Forvrengninga av motsigelsene - som blir 
brukt som stående metode mot all opposisjon - hindrer effektivt 
medlemsmassen i å få innsikt i dem. Ut fra dette blir det så 
mulig for ledelsen å stille "ultimatum" om underkastelse eller 
eksklusjon. Medlemsmassene må da gjennom avstemninger ta stil
ling til motsigelsene, sjøl om de ikke har gjort seg opp noen 
fast mening om de omstridte spørsmål, slik det svært ofte var 
tilfellet ved bruddet i Bergen. Når det enkelte medlem slik 
slites mellom pliktfølelsen overfor ledelsen og en grunnlegg
ende tvil om hva som er riktig, er det som oftest plikten som 
går av med seieren. Kan man så, som vist ovenfor, knytte oppo
sisjonen sammen med borgerskapet og "trotskismen", blir det 
mye lettere for det enkelte medlem å "velge side", for da er 
motsigelsene blitt antagonistiske. (To uforenelige teoretiske 
standpunkter er sjølsagt "antagonistiske", men det er absurd 
ut fra dette å trekke konklusjonen at de dermed representerer 
ulike klasseinteresser. Når vi sier at motsigelsene i organi
sasjonen kan reflektere klassemotsigelser, så betyr ikke dette 
at borgerskapet er representert i organisasjonen. Å si noe 
slikt er ikke et leninistisk, men et stalinistisk syn, som 
nettopp rettferdiggjør praktiseringa av byråkratisk sentralisme 
mot "borgerskapets agenter".)

En måte å møte den beskrivelsen vi nå har gitt av den indre 
"atmosfære" i AKP/Rød Ungdom, er selvsagt å hevde at vi kaster 
dritt på de vanlige medlemmene, vi har et overlegent forhold 
til dem, forakter deres manglende skolering osv.. Fra ledelsens 
side måtte jo dette bli den "naturlige" reaksjonen: Her gjelder 
det jo å få oppmerksomheten vekk fra saken selv og fiksert på
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opposisjonens eller utbryternes skammelige avvik. Det er den 
moralistiske reaksjonen. Dette fører oss inn på problemet med 
Mml-bevegelsen?,s karakter, dens klassemessige basis og dens 
forhold til arbeiderklassen. Opposisjonen i det daværende SUF 
rettet oppmerksomheten mot et problem som sjelden eller aldri 
var tatt opp innenfor bevegelsen - og det lyktes ikke å få 
igang en debatt som kunne bidratt til å gi bevegelsen en 
marxistisk forståelse av seg selv. Ut fra å gå nærmere inn på 
karakteren til bevegelsen slik den utviklet*seg, kan vi få en 
bedre forståelse av de grunnleggende feilene slik at vi kan 
unngå en del elementære feil ved "neste forsøk".

ERFARINGER FRÅ DET INDRE LIV - PRÅKTISISMEN SOM IDEOLOGI

Pv aktis ismen og klassestandpunktet. I dette avsnittet
skal vi gå nærmere inn på de ideologiske elementene som alltid 
har vært fremherskende i AKP/RU (tidligere MLG/SUF), enten man 
har vært inne i en venstre- eller høyrefase. Disse elementene 
kan sammenfattet betegnes som den praktisistiske ideologien. 
Denne ideologien reduserer kampen for sosialismen til ett spørs
mål om viljen til å kjempe. Bare denne viljen er til stede i 
tilstrekkelig grad, er sosialismens seier sikret. Denne ideolo
gien nekter å godkjenne noen objektive rammer i den samfunns
messige situasjonen som setter grenser for hva den revolusjon
ære organisasjonen kan oppnå, og følgelig er ml-bevegelsen ute 
av stand til å gi en nøktern analyse av det virkelige styrke
forholdet mellom klassene. Tvert imot. Gjennom den over- 
optimistiske beskrivelsen av arbeiderklassens styrke, frem
kommer det et forflatet og problemfritt bilde av den politiske 
situasjonen. Mangelen på en revolusjonær arbeiderbevegelse 
skyldes ikke situasjonen i selve arbeiderklassen, men at 
arbeidernes sosialdemokratiske og reformistiske ledere har 
"forrådt" dem og ført dem bak lyset. Alt som trengs, er at 
arbeiderklassen får en ny ledelse som kan "samordne og lede" 
kampene som arbeiderklassen fører. Det er altså ikke nødvendig 
med en ledelse som tilfører kampene et nytt, sosialistisk 
perspektiv og forbereder arbeiderne ideologisk på den sosial
istiske revolusjonen - bevisstheten om dette oppstår nemlig av 
seg sjøl, gjennom selve kampen: "I kampen for dagskrava ser 
folk at det nyttår å kjempe,men lærer også gong på gong (sic!) 
at ingen siger er sikker så lenge monopola dikterer politikken." 
(Kritikk av KAG-Bergen, utg. av AKP(m-l) ved Universitetet i 
Oslo, mars 1974, s. 18). Siden altså arbeiderklassen innser 
nødvendigheten av kamp for sosialismen ut fra sine isolerte 
aksjoner for dagskrava, blir partiets rolle redusert til en 
administrativ funksjon: "Arbeiderklassens og folkets kamp 
utvikler seg i dag på alle områder. Overalt er det derfor et
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stadig økende behov tor koordinering og ledelse (sicl). Ingen 
av de eksisterende partiene har vist seg i stand til å fylle 
denne rollen," (Arbeidernes Kommunistparti (m-1). Programmer 
og vedtak fra det 1. landsmøte februar 1973, s. 147, vår under
strekning.) Det var ut fra denne sjølforståelsen at man på 
AKPfs stiftelseslandsmøte utnevnte seg sjøl til "den norske 
arbeiderklassens organiserte, revolusjonære fortropp". Mens 
AKP i proklamatoriske ordelag bekjenner seg til Lenin, tar de 
i praksis avstand fra hans begrunnelse for partiets nødvendig
het, nemlig at arbeidernes stilling i den kapitalistiske 
produksjonsprosessen ikke med nødvendighet skaper en sosialist
isk bevissthet, og at det følgelig i arbeiderklassen eksisterer 
ulike sjikt og ulike nivåer av politisk bevissthet. Partiet 
skal i følge Lenin knytte det sosialistiske perspektivet sammen 
med arbeidernes kamper og på den måten trekke flere og flere 
arbeidere mot en politisk klassebevissthet, dvs. mot sosialis
men: "Å glemme forskjellen mellom fortroppen og massene, som
føler seg tiltrukket av den, å glemme at det er fortroppens 
stadige plikt å heve stadig bredere lag opp til fortroppens 
nivå, ville være det samme som å føre seg selv bak lyset, det 
ville bety å lukke øynene for storheten i våre oppgaver og å 
innsnevre disse oppgavene." ("Ett skritt fram, to tilbake", 
Verker i utvalg3 bd. 3 s. 55). Denne kritikken rammer AKP 
like hardt som den i sin tid rammet mensjevikene. AKP fører 
seg sjøl bak lyset gjennom sin perpektivløse aktivisme, opp
gavene innsnevres ved at partiets rolle reduseres til admini
strering, "samordning" av "folkets kamp" uten at det skapes en 
fremskreden politisk plattform som kampene kan samordnes på.
Men ikke nok med dette: Siden det er slik at AKPTs bilde av 
en fremstormende og stadig mer kampberedt arbeiderklasse er en 
illusjon, blir resultatet at de sjøl må sette i gang og holde 
ved like de kampene de gjør så stort nummer av. Den sjøl- 
utnevnte fortroppen har som rimelig kan være svært få å være 
fortropp for. Resultatet er at en del av AKP/RUs egne med
lemmer, dvs. en del av fortroppen, blir satt til å administrere 
en endeløs rekke av aksjoner, fronter og komiteer som ellers 
ville falle sammen. Dette betyr at disse medlemmene må frem
stå i frontene ikke som kommunister, men som forfektere av 
"frontens" politiske grunnlag, verken mer eller mindre. Noe 
annet ville være i strid med AKP's frontpolitikk. For AKP/RU 
vil dette på lengre sikt ha ødeleggende virkning. Gjennom at 
en betydelig del av medlemmene tvinges til å opptre utad som 
"frontmennesker" (dvs. underslå at han/hun er medlem av AKP/RU), 
skapes en fullstendig schizofren situasjon, en unødvendig og 
oppkonstruert spalting mellom parti og front og mellom teori 
og praksis. Resultatet er en kollektiv fordummelsesprosess 
der politikken trivialiseres og forflates til en samling iso
lerte "paroler" og "krav". AKP/RU har seg sjøl å takke for
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denne tilstanden, og det er deres egne medlemmer som rammes.
Et uttrykk for dette siste er f.eks. de stadige klagene som 
fremføres innad om at de enkelte medlemmene ikke makter å opp
tre som kommunister, men bare som medlemmer og administratører 
av "frontene". Og nettopp mot denslags innvendinger, er det at 
den praktisistiske ideologien er god å ty til. Denne ideologien 
kan nemlig berolige tvilende medlemmer med at det er gjennom 
praksis, dvs. gjennom kampen at massene når frem til den sosial
istiske bevisstheten og innser at de må slutte opp om AKP/RU. 
Praktisismen forherliger i den grad kampen i seg sjøl, og den 
fornekter så konsekvent enhver befatning med et teoretisk 
perspektiv, at AKP er rede til å holde liv i en rekke oppkon
struerte, perspektivløse fronter som sine "tilliggende herlig
heter", for så å oppdimensjonere resultatet av disse frontene. 
AKP*s medlemmer trenger nemlig disse larmende overdrivelser som 
en bekreftelse på at partilinja likevel er riktig. En meget 
stor del av AKPfs medlemmer har nettopp sluttet seg til orga
nisasjonen fordi den er en "kamporganisasjon" (og ikke en 
"teoretiserende prateklubb"), de er kanskje ofte blitt med
lemmer gjennom konkrete aksjoner som AKP har stått i ledelsen 
for. Å innse realiteten bak de utall av "folkelige" kamper som 
"Klassekampen så ivrig beretter om, ville bety å stille spørs
målstegn ved grunnlaget for disse medlemmenes politiske aktivi
tet .
På den annen side: Når det oppstår tilløp til en virkelig be
vegelse, f.eks. i fagforeningene, faller AKP/RU mellom to stoler. 
Fordi AKP har meget liten oppslutning utover sine egne medlems- 
og sympatisørrekker (jfr, resultatet av stortingsvalget 1973), 
har partiet i slike situasjoner ingen rell mulighet til å 
"koordinere og lede" kampen. Å forsøke å trekke opp et lang
siktig perspektiv har de sjøl forbudt seg, og er vel knapt 
lenger i stand til det. Så blir alternativet å stå på sidelinje 
med en intetsigende applaudering. (Dette var f.eks. tilfellet 
under jern- og metall-streiken i Bergen 22.mars 1974, en streik 
som ble ført på et reint sosialdemokratisk grunnlag.)

Det som hittil er sagt,berører praktisismen slik den kommer til 
uttrykk gjennom den eksterne politikken. I en indre sammenheng 
med denne står den praktisistiske ideologien slik den kommer til 
uttrykk i det indre liv. Den praktiske politikken blir vanske
lig å forstå uten kjennskap til denne ideologien.

Gjennom tesen om "kampens allmakt" blir viljen til å slåss det 
avgjørende. Det foregår kamp overalt og denne kampen forandrer 
verden. "Folket" fører kamp mot monopolkapitalen, innad i 
partiet føres det "klassekamp" (!) mellom riktige og feilaktige 
linjer,og inne i ditt eget hode føres det kamp mellom den
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"gode" og den "dårlige sida". Bare det kjempes hardt nok, bare 
viljen er til stede i tilstrekkelig grad, vil "krava" bli inn
fridd. Dette er AKPfs "budskap" i enhver kampsituasjon, uan
sett om de objektive mulighetene for å vinne seier er til stede 
eller ikke. Og dersom noen skulle våge å påpeke at den objek
tive situasjonen står i veien for en seierrik utvikling av 
kampen, ville de bli møtt med at en slik analyse av den reelle 
situasjonen svekker "kampmoralen" til de kjempende. (Derimot 
foretas sjølsagt en vurdering av den objektive situasjonen 
bak lukkede dører i sentralkomiteen, men en eventuelt "pessi
mistisk" vurdering, er da ikke bare en partihemmelighet, men 
en sentralkomitehemmelighet.) Slik må det bli, når det er en 
livsbetingelse å holde "kamper" gående. Og "kamp" må det være, 
om de er aldri så beskjedne og om de er aldri så mye initiert 
og administrert av AKP. Det er jo gjennom kampen at den sosial 
istiske bevisstheten oppstår og at AKP rekrutterer medlemmer.
Og for AKP er det slik at også partimedlemmene tilegner seg 
den marxistiske teorien først gjennom kampen: "Bare den som 
er villig til å delta i klassekampen (for AKP-ideologene be
tyr dette å delta i aksjoner, selge Klassekampen etc.), 
vinne erfaringer, kan fullt ut forstå marxismen-leninismen." 
(AKP(m-l)s studiesirkel 1.-3. møte, 1972, s. 5).

Selve kampen er altså her gjort til forutsetning for teorien 
både for arbeiderklassen (hvilket i en viss betydning er 
riktig) og for den kommunistiske organisasjonens medlemmer.
Men hva slags forutsetning har så kampen? Det er på dette 
punktet klassestandpunktet kommer inn i bildet. Sammen med 
slike paroler som "Tjen folket" og masselinja, er AKP’s 
spesielle oppfatning av klassestandpunktet gjort til hoved
elementene i det vi har kalt den praktisistiske ideologien.
Det særegne ved AKPTs klassestandpunkt er at det oppfattes som 
et moralsk og personlig valg. Man kan i total "eksistensiell" 
frihet "velge" om man vil tjene monopolkapitalen eller "folket" 
Det er her ikke snakk om en politisk handling som følge av en 
rasjonell, teoretisk innsikt. (Jfr. her Arild Åsnesf vei til 
kommunismen, som vi seinere skal gå inn på.)

Det er altså fra AKP-hold blitt en hel teori ut av den i og 
for seg uinteressante problemstilling: hvordan ble det enkel
te medlem tiltrukket av marxismen, hva var det som motiverte 
det enkelte medlem til å ta del i revolusjonær politisk akti
vitet. Dette "prinsipp-spørsmål som har veldig stor betydning" 
har i heile ml-bevegelsens historie figurert som første møte på 
studiesirklene1. Slik er det også den dag i dag. Siden vi 
utelukker at dette er et resultat av hjernespinn fra ledernes 
side, er det nødvendig å gå nærmere inn på de dypereliggende 
årsakene til dette. Etter vår mening er nemlig spørsmålet om
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klassestandpunktet, det spørsmålet som i sin tid fikk sitt lit
terære uttrykk i Arild Åsnes 1970^ et nøkkelspørsmål for for
ståelsen av de indre motsigelsene i ml-bevelgelsen.

Ikke bare er det slik at klassestandpunktet er et individuelt 
valg forut for enhver teoretisk virksomhet. Klassestandpunktet 
blir også gjort til en garanti for å komme fram til en korrekt 
analyse! Dermed er mystifiseringa av begrepet begynt for alvor: 
"Hvis vi til enhver tid holder fast på arbeiderklassens stand
punkt, vil vi være i stand til å løse de mest kompliserte spørs
mål i klassekampen bare vi anstrenger oss med analysen. Men be
gynner vi først å vakle på spørsmålet om klassestandpunktet, 
så hjelper det oss lite å stille opp sjøl de fineste teorier.” 
(Grunnsirkel i marxismen-leninismen Mao Tsetungs tenkning. Trinn 
2, mars 1974, s.5). Hva denne problemstillinga fører med seg, 
skal vi komme inn på i et seinere avsnitt. Her skal bare bemerk
es at det i studiesirklene aldri blir klarlagt hva det gode 
klassestandpunktet og hva "vakling på klassestandpunktet" egen
tlig er. En klargjøring av dette punktet ville umiddelbart føre 
over i en politisk debatt, der eventuelle uenigheter ble et
terfulgt av alminnelig og rasjonell utveksling av argumenter. 
Dette ville innebære en avmystifisering av hele spørsmålet. I 
sin mystifiserte form fører teorien om klassestandpunktet i 
praksis til at ledelsen kan anklage enhver opposisjon for dår
lig klassestandpunkt og på den måten lede oppmerksomheten vekk 
fra de reelle politiske uoverensstemmelsene.

Skulle en tenke logikken til ende, måtte det jo finnes en eller 
annen instans som på ufeilbarlig vis kunne avgjøre hva som var 
det gode og det dårlige klassestandpunkt. Om det ikke fantes 
en slik installs, ble jo AKPs teori fullstendig meningsløs. Denne 
teorien blokkerer jo for at spørsmålet kan avgjøres gjennom en 
rasjonell, teoretisk diskusjon. Når så denne muligheten er blok
kert, er den eneste utveien å etablere en guddommelig instans 
som kan skille mellom de "frelste" og "synderne"? eller - siden 
gudsbegrepet ikke har noen plass innafor AKP-ideologien - et 
substitutt for det guddommelige: den allmektige sentralkomiteen.

Den reelle funksjonen til klassestandpunktsteorien til AKP er 
sjølsagt ikke at den, som en mystisk, guddommelig veiviser, 
hjelper oss til å løse "de mest kompliserte spørsmål". Tvert 
imot er denne teorien en nødvendig bestanddel av ml-bevegelsens 
teorifiendtlighet. Dens reelle funksjon er at den, sammen med de 
andre elementene i den praktisistiske ideologien, fremstår for 
medlemmene som en bydende arbeids- og gliktetikk^ som er en mek
tig impuls bak bevegelsens imponerende effektivitet. (En effek
tivitet som i dag ikke lenger er hva den en gang var.) I siste 
instans er praktisismen, og især teorien om klassestandpunktet,
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et uttrykk for bevegelsens klassemessige basis. For en arbeider 
fortoner det seg som fullstendig meningsløst å foreta et "valg" 
mellom monopolkapitalens og "arbeiderklassens standpunkt"! Selv 
for de arbeidere som bare er villig til å kjempe for sine øko
nomiske interesser, er det en umiddelbar selvfølge at de soli
dariserer seg med sine klassefeller. Her er tvangen som ligger 
i de kapitalistiske produksjonsforholda så åpenbar at paroler 
som å "tjene folket" fremstår som banale selvfølgeligheter el
ler som uforståelige proklamasjoner. Arbeidernes innbyrdes klas 
sesolidaritet - nettopp det vi kunne kalle et virkelig klasser - 
standpunkt - er så åpenbart betinga av den sosiale situasjonen 
de er satt inn i, at det er fullstendig unødvendig, ja direkte 
latterlig, å gjøre dette til det mest mystiske og kompliserte 
spørsmål, til et frittsvevende "valg" som fremkaller de dypeste 
samvittighetskonflikter. (Derfor er den smertefulle "omvendelse 
som beskrives i Arild Åsnes 1970uten interesse sjøl for sosi
alistiske arbeidere. Boka handler ikke om politikk, men om om
vendelse - om vendingen mot, "oppdagelsen" av politikken.)

Ml-bevegelsens teori om klassestandpunktet er altså ikke et ut
trykk for arbeiderklassens behov. Det er bare i de sosiale mel
lomsjikt - der bevegelsen har sin hovedsakelige rekrutterings- 
basis - at den individual-moralske og eksistensielle problem
stillinga kunne oppstå og stadig reproduseres. Mellomsjiktet 
(studenter, "intelllektuelle" yrker, helse- og sosialsektoren, 
massemedia, undervisning, kunstnere etc.) kjennetegnes ved der
es isolasjon fra den kapitalistiske verdi- og merverdiproduk- 
sjonen. I disse yrkene eksisterer det bare en svak faglig og 
politisk tradisjon, om den i det hele tatt finnes. Overgangen 
fra denne sosiale posisjonen til ml-bevegelsen får derfor lett 
karakter av "omvendelse", der politikken åpner seg som en "ny 
verden". I dette sosiale miljøet blir den politiske standpunkt- 
taken lett oppfattet gjennom individual-moralske termer, noe 
altså ml-bevegelsens studieopplegg gir næring til. Mellomsjikt- 
ets individer befinner seg i en atomisert tilstand, og dette 
fører til at standpunktet for arbeiderklassen og sosialismen 
blir tilført en ny metafysisk dimensjon og gjort til et indivi
duelt valg.
Slike tendenser vil alltid gjøre seg gjeldende i mellomsjiktet 
og er naturligvis ikke noe AKP kan klandres for. Hva som er å 
kritisere, er at AKP og partiets organisatoriske forgjengere 
gikk "den minste motstands vei" og opphøyde disse følelser og 
stemninger som er særegne for mellomsjiktet, til en almen teori 
om klassestandpunktet. Samtidig var ikke ledelsen i bevegelsen 
klar over at grunnen til klassestandpunktsteoriens gjennomslags 
kraft til sjuende og sist lå i bevegelsens egen sosiale basis.
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For ml-bevegelsen blir klassestandpunktet forvandlet fra et 
klassespørsmål til et "almen-menneskelig" problem som gjelder 
for alle, uansett klassetilhørighet. Alle har sin gode og dår
lige side, kapitalisten såvel som arbeideren. I alle foregår 
det en kamp mellom to "krefter”: mellom det egoistiske "selvet" 
og ønsket om å "tjene folket". Særlig klart kommer denne evige 
"kampen" fram i studiemateriellet:

"Grunnloven i dialektikken er "Ett deler seg i to". Det 
betyr at enhver sak har to sider.
Ethvert menneske har to sider, en god og en dårlig side.
Vi gjør ting som er bra for arbeiderklassen og ting som 
faktisk kan vise seg å tjene monopolkapitalen. Når vi gjør 
ting som er bra for arbeiderklassen, støtter streiker, 
kjemper mot EEC og dyrtid, selger Klassekampen osv., så 
er dette utslag av den gode sida hos oss. Hvis vi slurver 
unna salg av Klassekampen, er redde for å kaste oss ut i 
diskusjoner mot feilaktige ideer, nekter å motta kritikk, 
er udisiplinerte eller oppfører oss ukameratslig, er dette 
et uttrykk for den dårlige sida hos oss, den sida som be
visst etter ubevisst tjener borgerskapet. For at vi skal 
gjøre framskritt er det viktig at vi utvikler den gode 
sida og bekjemper alle utslag av den dårlige."
(Grunnsirkel i marxismen-leninismen Mao Tsetungs tenkning. 
Høsten 1971, s.9. Våre uthevninger.)

Slik er problemet forvandlet til ett av de "evige spørsmål" - 
paralellen med kristendommens overhistoriske kamp mellom det 
gode og det onde er tydelig nok.

Bevegelsens posisjon når det gjelder denne problematikken, kan 
best illustreres gjennom det som kom fram i kampen med den så
kalte "Hovden-klikken", dvs. Marxist-leninistisk Front (nåvær
ende Kommunistisk Arbeiderforbund) i 1971. Gjennom dette opp
gjøret, som er den hardeste indre kamp som bevegelsen har gjen
nomgått, kom det fram ideologiske tendenser som i roligere tid
er (f.eks. i dagens situasjon) ligger skjult og ulmer under 
overflaten. Blant de mange spørsmål som det den gang oppsto 
uenighet om, var også "spørsmålet om forholdet mellom individ 
og kollektiv". MLF fremmet dengang det syn at et'medlem av en 
kommunistisk organisasjon måtte "erkjenne at dets personlige 
interesser er ett med arbeiderklassens." For klassestandpunkts 
metafysikerne i SUF/MLG-ledeIsen var imidlertid dette ikke til
strekkelig. De kunne ikke akseptere at enkeltindividet kunne 
ha sammenfallende interesser med arbeiderklassen som et kollek
tiv - dette ville jo da innebære at det ikke eksisterte noen 
evig motsigelse mellom "selvet" og fellesskapet, at det altså 
ikke i alle situasjoner var kamp mellom den gode og dårlige 
sida hos hver enkelt. Opp mot MLFs standpunkt satte derfor
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SUF/MLG-ledelsen følgende - for medlemsmassene li.te hyggelige - 
perspektiver:

"EnkeItkommunisten har ikke som individ identiske inter
esser med kollektivet: Partiet og klassen. Individet har 
også interesse av hedre forhold: Høyere lønn, sosialisme 
etc. Men individet har ikke interesse av å ofre seg. For 
den som setter seg sjøl først, er det rimelig å la andre 
dø på barrikadene, mens en sjøl gjemmer seg bak noen sand
sekker eller i en kjeller. Så kan en seinere komme fram 
og høste fruktene - det en har interesse av.

Kommunistene må være villig til å ofre sine egne, sin fa
milies osv. interesser for kollektivet. Det er først når 
du er villig til å kjempe, samtidig som du er klar over at 
du ikke sjøl får høste fruktene, at du kan bli kommunist."

Helt uavhengig av den historiske og klassemessige sammenhengen 
finnes det altså i hvert individ en egoistisk, borgerlig "side” 
Slik dukker igjen den gamle tesen om menneskets medfødte "onde 
natur" opp der vi kanskje minst av alt skulle vente det. Ikke 
de eldre og erfarne folkene i MLF, hvorav en del virkelig hadde 
stått "på barrikadene" under siste verdenskrig, forfektet denne 
asketiske offer-ideologien; den ble utviklet av unge intellektu 
elle som var kommet til kommunismen gjennom en radikal ideolo
gisk konjunktur på 60-tallet, en konjunktur som knapt berørte 
arbeiderklassen. ML-bevegelsen skulle være de utvalgte, arbeide 
klassens lidende Messias, som den s-å sårt trengte. Preget av ek 
klusivitet og ufeilbarlighet har sin kilde i dette forholdet. 
(Dette sekt-preget er i løpet av de siste par åra neddempet, 
noe som har sammenheng med høyredreininga. Mer om dette seiner

Den falske optimismen> kadervurderinga og korrigering ccø feil.
(Elementer i den praktisis tiske ideologien.)
Den praktisistiske ideologien som vi her har snakket om, trer 
tydeligst fram i ml-bevegelsens venstre-fase før 1972. Denne 
ideologien kan så å si leses rett ut av de interne dokumentene 
fra 1970/71. For å illustrere en del elemter som hører til i 
denne ideologien, skal vi derfor støtte oss på noen av disse 
dokumentene. Dette betyr imidlertid ikke at vi mener at denne 
ideologien er forlatt i dagens høyrefase (vi har jo allerede 
trukket fram sitater fra dagens situasjon for å belyse prakti- 
sismen) . Men vi mener at AKP/RU/NKS i dag oppviser et mer kom
plisert bilde, der den praktisistiske ideologien latent er til 
stede, men der ledelsen sørger for at de mest ekstreme utslag 
ene ikke lenger får fritt spillerom i et forsøk på å gjøre be
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vegelsen mindre sekterisk. At ideologien i dag ikke lenger er 
så tydelig, henger også sammen med et mindre aktivt indre liv - 
det er jo nettopp i det indre liv at den praktisistiske ideolo
gien har sitt viktigste funksjonsområde.

En bra illustrasjon av den falske, voluntaristiske optimismen, 
som ikke bryr seg med å undersøke mulighetene for å gjennomføre 
en bestemt politikk, finner vi i kommunikeet fra SUF(m-l)s sent- 
ralkomites 6. plenum, våren 1971.

Situasjonen for den revolusjonære bevegelsen er i de skriv som 
sendes ut til medlemmene fra sentralt hold alltid gunstigj 
dette gjelder også massenes kamper - det kan i høyden dreie 
seg om midlertidige tilbakeslag. Slik er det også i kommunike 
fra sentralkomiteens 6. plenum: "den gunstige utviklinga i ver
dens folks kamp har fortsatt i perioden ... Linja med kamp mot 
den tyske imperialismen, for nasjonal sjølråderett har vist seg 
riktig ... Opportunistenes snakk om at "Arbeiderkomiteen går 
dårlig" har ingenting med virkeligheten å gjøre."(s.1). Hva 
kan så hindre fortsatt framgang i denne gunstige situasjonen?
Jo, vi selv - det er det subjektive initiativet alt avhenger 
av for disse idealistiske himmelstormerne: "Mulighetene for 
framgang er nå meget store. Det framgangen avhenger av er oss 
sjøl: At vi virkelig kvitter oss med frykt for massene (!), 
høyreorientert (husk at våren 1971 er en venstreperiode) vak
ling og redsel for kamp, kaster medlemmene ut i massebevegels
en og virkelig utnytter de muligheter som finnes."(s.2). Altså 
hverken den konkrete objektive situasjonen eller noen feilaktige 
politiske tendenser eller analyser legger hinder i veien, men 
ene og alene den enkelte kader selv - det er klassestandpunktet 
til det enkelte individet det dreier seg om. Dette synspunktet 
blir kraftig understreket lenger ute i kommunikeet: "Stillinga 
er god, bare sabotasje i våre egne rekker kan hindre framgang." 
(s.4, i sin helhet understreket av sentralkomiteen). Dette be
tyr følgende: All avslapping i det politiske arbeidet, all livs
fjern teoretisering som hindrer oss i "å kaste oss ut i masse
kampen" og all tvil på linjen er ikke et uttrykk for svakheter 
ved organisasjonen, men svakheter hos deg selv. Det er den 
borgerlige siden i deg selv som går til offensiv. Dette bringer 
kaderen opp i en samvittighetskonflikt av borgerlig type, der 
det isolerte individet blir stående ensomt mot den store verden 
utenfor: Alle feil og svakheter jeg tror jeg ser ved organisa
sjonen, er egentlig bare uttrykk for at den borgerlige siden 
hos meg selv er i ferd med å ta overhånd; det kommer av at jeg 
ikke fullt ut har forstått marxismen-leninismen Mao Tsetungs 
tenkning og sentralkomiteens riktige linje, at jeg egentlig 
ikke ønsker å tjene arbeiderklassen, men meg selv (gjøre karri
ere osv.). Fortrengning og forvandling av de reelle politiske
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problemene til individuelle problemer var bare mulig i en atmos 
fære der det marxistiske skoleringsmivået var så lavt at medlem 
massen var kommet i et teoretisk underlegenhetsforhold til le 
deisen. Tolkningsmonopolet på den teorien som i siste instans 
også handlingene til de vanlige medlemmene legitimeres ut fra, 
lå hos sentralkomiteen. Sentralkomiteen kan i en slik situasjon 
lett falle for fristelsen til å karakterisere den objektive 
situasjonen som lysere enn den egentlig er for på den måten 
å "oppruste" medlemsmassen til enda større innsats. Men dermed 
skapes en motivasjon for den revolusjonære aktiviteten som ikke 
er begrunnet i en marxistisk forståelse av dette samfunnets ind 
re motsigelser. Det lave skoleringsnivået og sentralkomiteens 
teorimonopol reproduseres bare som to poler som gjensidig betin 
ger hverandre. En ond dialektikk er satt i sving, ikke som re
sultat av en liten klikks ønsker, men som det uunngåelige re
sultatet av de motstridende elementene innenfor selve ideologi
en som hele organisasjonens eksistens er grunnlagt på. Dette 
skyldes en undervurdering av teoriens rolle. Klassestandpunk
tet utvikles gjennom praksis, altså er det nødvendig å "kaste 
seg ut" i massekampen. Det politiske grunnlaget bør helst være 
så alment . og prinsippløst som mulig for å få "alle" med. Hva 
folk slåss for, blir i denne sammenheng av underordnet betydnin 
Selve kampen i sin snevreste, praktiske form er den faktor som 
skaper den egentlige forståelse - klassestandpunktet.

Den voluntaristiske optimismen fører til at "aktørene" ser seg 
selv som bærere av en avgjørende histovisk misjon - dette er 
drivkraften i deres handlinger. Derfor blir den faktiske be
tydningen av det subjektive element, den revolusjonære organi
sasjonen, overdimensjonert:

"Den objektive situasjonen gjør det derfor tvingende 
nødvendig at ledelsen av folkets kamp erobres av et marx- 
ist-leninistisk parti... Skjerpinga av klassekampen viser: 
Den norske arbeiderklassen har i dag et brennende behov 
for et virkelig marxist-leninistisk parti." (Kommunike fra 
MLGs 1. landsmøte. Tjen Folket, medlemsblad for MLG 5-71, 
s.2.)

Ikke bare er det slik at det blir konstruert opp et bilde av 
voldsomme klassekamper, der det i realiteten er relativt liten 
bevegelse - det blir også proklamert at "m-l-bevegelsen" "går 
i spissen for massekampen". (Beretning til SUF(m-l)?s 2. kong
ress, november 1971, s.7 - ikke publisert.) Derfor blir alt 
som hindrer en rask bygging av det kommunistiske partiet, stem 
plet som "en forbrytelse mot det arbeidende folk, og dermed en 
politikk for monopolkapitalen". (Beretning, ibid., s.5). Alle 
de som altså hadde et mer realistisk syn på partidannelsen og
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understrekte betydningen av kontakt med arbeiderklassen, som 
f.eks. medlemmene i det nåværende Kommunistiske arbeiderfor
bund, blir ut fra dette "baktunge". Det er derfor ingen tilfel
dighet at "Hovdengruppas" syn ble karakterisert på følgende 
måte: "Gruppa undervurderte både nødvendigheten av at kommunist
ene går i spissen og utviklinga av arbeiderklassens motstand 
mot EEC." (Klassekampen 11/71, leder. Legg merke til den for
dreining som motsetningene gjennomgår ved å kalle dem med per
sons navn.) Som vi skjønner, så var gruppen, som hadde folk med 
lang erfaring fra kommunistisk arbeid blant arbeidsfolk, en 
trussel mot det romantiske verdensbildet til MLG/SUF.

Det ville være naivt å tro at denne oppfatningen av seg selv 
som folkets kommunistiske ledelse er endret nå etter at m-l-be- 
vegelsen har svingt over fra venstre til høyre - det kommer 
bare ikke så klart til syne på grunn av den prinsippløse sam- 
ccrbeidspolitikken som det kjøres på. Vi sier ikke her at ik
ke enhver må få lov til å ta sikte på å bygge opp et kommunist
isk parti - det er ikke det AKP hevder. AKP og tidligere MLG 
proklamerer seg som "ledelsen" i klassekampen. I en løpeseddel 
fra februar 1973, rettet mot utbryterne som senere deltok i 
danningen av KAG/B, heter det at det nye partiet som straks 
etter ble dannet skulle "vere, eit parti med stor einskap om 
ein politikk som gjer oss til ei handlekraftig leiing i folk
ets kamp for dagskrava og for eit sosialistisk Norge". (.Awis 
"venstre"-opposisjonens organisasjonsplaner3 utgitt ved Univ. 
i Bergen). I Klassekampen, 12/73 sier Allern: "Vi stifta AKP 
(m-1) nettopp fordi vi tror den norske arbeiderklassens kamp 
for sosialismen trenger en kommunistisk ledelse". Men hva som 
er betingelsene for at det kan eksistere en slik kommunist
isk ledelse, det får vi aldri vite noe om. Proklamasjonene er 
det ingen vits i å ta anstøt av - de er imidlertid uttrykk for 
at den grunnleggende idealismen vedrørende ens egen organisa
sjons muligheter, stadig er til stede.

Som vi så, blir feilene som dukker opp innenfor organisasjonen 
vanligvis "internalisert" slik at de framstår som det enkelte 
individets feil og svakheter som må rettes på gjennom "korri
gering". Unntaket fra denne regelen - nemlig den situasjonen 
da en opposisjon hårdnakket kommer ut med en annen oppfatning 
enn sentralkomiteen - skal vi ikke behandle her. Korrigeringen 
av feil foregår gjennom kadervurdering og gjennom at kaderen 
"kaster seg ut" i massekampen. "Spørsmålet om å tjene sine egne 
interesser eller tjene folkets er det viktigste under spørsmålet 
om kadervurderinger." (Materiale om den trotskistiske Baudeklik- 
ken^ Oslo 1971, s.17) "Kadervurderingen" blir således på sitt 
mest ekstreme forvandlet til en opprydning i det indre sjels- 
livet, der det letes høyt og lavt etter "den borgerlige sida". 
Hovedproblematikken er følgende:
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"Bekjemp selvet - avslør revisjonismen. Dette er det grunn
leggende prinsippet for å bekjempe borgerlige feil hos 
oss selv, for å nedkjempe den borgerlige siden i motsigel
sen. I bunn og grunn er det alltid et spørsmål om å tjene 
folket eller tjene seg selv.” (Bolsjevik3 SUFTs medlems
blad, 4/70, den første uthevningen er vår.)

I en slik situasjon oppstår det en grunnleggende usikkerhet hos 
den som kadervurderes - gjennom at den teoretisk sterkere led
elsen kan bestemme hva som i enhver situasjon er den borgerlige 
siden, oppstår det en tendens til skyldfølelse: han/hun begynnei 
virkelig å tro at det langt 'Vinne i" bevisstheten befinner seg 
en "borgerlig kjerne" som fra tid til annen bryter fram på en 
ubevisst måte og fører til feil i politikken, slapp arbeidsstil 
osv. At en slik tro virkelig kan oppstå, grunner seg i siste 
instans på at den kadervurderte ikke er i stand til å forstå 
sin reelle situasjon og faktisk også mister troen på at han/ 
hun i det hele tatt keen forstå den. Veien derfra til å "stole" 
på at ledelsen alltid har rett, er svært kort.

At de færreste av medlemmene i en slik situasjon fører fram ak
tiv kritikk henger også sammen med at ethvert avvik fra ledel
sens linje blir knyttet sammen med forræderistemplet. Tesen om 
det "objektive forræderi" er en del av ml-bevegelsens verdens
anskuelse, dvs. alle feil og avvik som gjøres, tjener "objektivt1 
- uten at aktørene sjøl er klar over det - borgerskapet. Denne 
tankegangen er på sin side et resultat av teorien om at klasse
kampen mellom borgerskapet og arbeiderklassen også utkjempes 
inne i partiet og at alle meningsbrytninger er et resultat av 
to forskjellige klasseinteresser. Ingen medlem i ml-bevegelsen 
vil være forræder - enten det nå dreier seg om "subjektivt" 
eller "objektivt" forræderi. Så blir det til at en heller lar 
være å fremføre sin tvil og uenighet. For hvem bestemmer hva 
som "tjener" borgerskapet, dvs. hva som er forræderi? Jo, sjøl
sagt den teoretisk sterkeste - dvs. ledelsen. Slik sementeres 
og reproduseres forholdet mellom medlemsmasse og ledelse. Det 
blir etterhvert stadig vanskeligere å bryte opp ledelsens teori- 
monopol på den ene side og grunnplanets underlegenhetsfølelse 
på den annen.

Når hele kadervurderingen slik har som utgangspunkt teorien om 
klassestandpunktet og at "ett deler seg i to" hos alle, så er 
det faktisk utelukket at det enkelte medlem selv er herre over 
sine handlinger og har innsikt i de materielle betingelsene 
for disse handlingene. Det er altså utelukket at den marxistisk 
teorien kan gi en grunnleggende innsikt som gjør oss i stand 
til å gripe inn i den politiske kampen på adekvat og rasjonelt 
vis.
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Når feil som blir gjort, blir s,att inn i en slik sammenheng 
som gjengitt ovenfor, blir det vanskelig - for ikke å si umulig 
- å lære noe av dem. Settes det igang en læreprosess, kunne vi 
jo vente at den dialektikken som fungerer mellom medlemmer og 
ledelse, ville bli avdekket og hele situasjonen avmystifisert. 
Dette blir effektivt hindret gjennom teorien om feilenes korri
gering gjennom praksis, aller helst gjennom ’’massekamp". En av 
de beste illustrasjonene på den tankegangen som her er ute og 
går, er sentralkomiteens dokument "Om hovedmotsigelsen i for
bundet" i Bolsjevik 1/71. For det første advarer dokumentet 
mot all pessimistisk vurdering av situasjonen - det er som all 
annen feilaktig tenkning, et uttrykk for tvilsomt klassestand
punkt: "Men å si at hovedsiden er dårlig, er defaitisme, en 
borgerlig feil som tjener kapitalens interesser." Studiene som 
drives, må øyeblikkelig "brukes" i praksis: ellers blir de 
"livsfjerne". Derfor går dokumentet til angrep på dem som hevd
er at det er for mye å gjøre, at det er for mye praksis. Pro
blemet med "mismot" som plutselig dukker opp i teksten, har 
sin rot i manglende praksis:

"Men dette krever at ideer om at "vi jobber for mye" av
vises. Mismot kommer oftest av at vi ikke jobber nok blant 
massene, og derfor ikke ser nok framgang. Vi kan bare bli 
kvitt feil ved å kombinere studier med massearbeidet. Der
for må det ikke tillates at korrigeringsstudiene går på 
bekostning av massearbeidet - de må drives sammen med mer 
massearbeid.tr

I den daværende situasjonen da medlemmene ble pålagt svært mye 
praktisk arbeid, endte det hele med at det teoretiske arbeidet 
gradvis ble fortrengt, selv om ingen bevisst ønsket det slik 
og selv om samme dokument karakteriserte studiene som forbund
ets "hovedoppgave".

Gradvis forsvinner altså muligheten til en virkelig "korriger
ing", nemlig en marxistisk selvforståelse av ens egen situasjon, 
og motsigelsene som hoper seg opp, tar til å løse seg på "ukon
trollert" vis. De mest "mismodige" forlater organisasjonen un
der store samvittighetskvaler; og en slik handling betydde i 
den "hardeste" perioden at kameraten skilte lag også med det 
sosiale kollektiv som bevegelsen den gang utgjorde i enda stør
re grad enn i dag. Han eller hun ble i en slik■situasjon sett 
på som angrepet av en farlig sykdom; ingen eller bare de fær
reste reflekterte over hva disse tendensene til frafall, dvs. 
kamerater som "gikk trøtt" eller rett og slett brøt sammen, 
var uttrykk for. I dag - med det hele litt mer på avstand - er 
det mulig å få et perspektiv på det som hendte. Medlemmene på 
grunnplanet ble brutalt stilt overfor denne voluntaristiske 
selvforståelsen av organisasjonens rolle. Den fortalte dem jo
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i realiteten at det ikke fantes objektive skranker for hva som 
var mulig - følgelig sto det hele på den enkelte kaderens uegen' 
nyttige innsats. Jo mer og hardere den enkelte jobbet, desto 
nærmere rykket revolusjonen. Alt som hindret slik hard jobbing, 
var objektivt til monopolkapitalens fordel. Her var bare ett 
av to mulig - innenfor denne ideologien var det ikke plass til 
noen mellomting. Den store personlige innsatsen som ble gjort 
i kommunismens, navn, ble ene og alene gjort med en slik volun*- 
taristisk ideologi som drivkraft. Bare de færreste ble med på 
dette "kjøret" over et lengre tidsrom. Om ikke bevegelsen skul
le reduseres til en svært liten sekt, måtte simpelthen visse 
av de mest "arbeidsbydende" ideologiske elementene trenges noe 
mer i bakgrunnen. Og det var dette som skjedde i løpet av høy- 
redreininga som tok til i slutten av 1971.

Det instrumentelle teoribegrepet og ideologiproblemet.
Gjennom den praktisistiske ideologien kommer det også - indirek
te og ubevisst - til uttrykk et teoribegrep som er intimt knyt
ta sammen med bevegelsens spesielle klassestandpunktsteori. 
Teorien er alltid blitt framstilt som redskap, eller våpen, 
som vi "har" og som så skal "brukes" i kampen. Det er gjennom 
denne typen metaforbruk at vi kan snakke om et instrumentellt 
teoribegrep. Det er en slik oppfatning som kommer til uttrykk 
når Knut Johansen, redaktør for AKPs Røde Fane^ sier at det 
"enda ikke" har lyktes å "gjøre Røde Fane til et redskap for 
vanlige folk". Helt i tråd med dette begrunner han tidsskrift
ets eksistens på følgende måte: "Mange, mange har bruk for teo
ri for å løse de problemene som en står oppe i til daglig." 
{Klassekampen, 22/1973). Slike uttalelser, som er typiske, inn
går som del av en helhetlig tankegang. Det er ingen tilfeldig
het at teoriens "praktiske nyttefunksjon" for "vanlige" folk 
blir understreket. I denne tankegangen er det ikke plass for 
den teoretiske kampen som en uatskillelig del av kampen for 
sosialismen og for et marxistisk hegemoni i arbeiderklassen. 
Tvert imot blir ikke det at marxismen i dag står uhyre svakt i 
arbeiderklassen stilt som noe problem i det hele tatt. Vi får 
inntrykk av at grunnen til at arbeiderne ennå ikke er blitt 
marxister er et informasjonsproblem^ og at det ganske enkelt 
gjelder å overbevise "vanlige" folk om at teori er noe de "har 
bruk for".

Å betrakte teorien som redskap som "brukes" for å løse "prob
lemer" gir inntrykk av en valgsituasjon: vi kan Velge om vi vil 
bruke den eller ikke. (Og i siste instans er det klassestand
punktet som bestemmer dette valget.) Mellom brukeren av et red
skap og redskapet består det et ytre forhold^ brukeren kan na

40



turligvis når som helst velge å kaste redskapet fra seg. Alt 
dette bestemmes av redskapets hensiktsmessighet når det gjeld
er de problemene som skal løses.

Kan vi virkelig fremstille vårt og arbeiderklassens forhold til 
teori (i dette tilfellet den marxistiske) som analog til dette? 
Er det slik at de "problemene” som skal løses, er stilt på for
hånd ^ utafor og uten sammenheng, med den marxistiske teorien? I 
så fall måtte problemene og måten å stille problemene på være 
uavhengige av enhver teoretisk sammenheng, dvs. nøytrale^ slik 
at det bare gjensto å velge den mest hensiktsmessige teori for 
å løse dem.

Nå vil kanskje AKP-lederne innvende at dette er forvrengninger 
av deres syn, at vi hekter oss opp i uklare og "uheldige" for
muleringer osv. Til dette er det å si at uttalelser som dem vi 
refererte av Knut Johansen ikke er tilfeldige, men typiskeog 
at grunnen til at de ikke sjøl ser det feilaktige i dette teo- 
ribegrepet er at de aldri tenker gjennom konsekvensen av å be
trakte teorien som redskap. Setter vi - i motsetning til dette 
- en oppfatning som går ut på at teorien er begreper eller 
kategorier som vi forstår verden gjennom, så blir marxismen 
hverken noe vi velger (ved hjelp av klassestandpunktet) eller 
noe som skal løse problemer som er stilt uavhengig av denne 
teorien. Tvert imot blir marxismen den ramme eller horisont som 
alle våre intensjoner og handlinger blir bestemt av. Et problem 
som er stilt utafor denne horisonten, er følgelig stilt inna
for en annen ideologisk horisont. En sosialdemokrat kan i den 
faktiske beskrivelse av kapitalismens mange negative utslag 
langt på vei være enig med marxistene, men så lenge han begrip
er problemene gjennom sin sosialdemokratiske horisont, så vil 
han aldri komme fram til nødvendigheten av en revolusjonær om
veltning. Dersom altså mange "vanlige" arbeidere har en sosial
demokratisk bevissthet, så vil de forstå problemene de møter i 
den kapitalistiske hverdag gjennom denne bevisstheten. De vil 
ikke plutselig finne på å velge en annen teori som "redskap" 
for å løse disse problemene. Dermed kan ikke "vanlige" folks 
manglende forhold til sosialismen og marxistisk teori reduser
es til et informasjonsproblem, til "for lite" propaganda og agi
tasjon fra ml-bevegelsens side.

Ideologi-problemet har aldri vært ml-bevegelsens sterke side.
Vi leter her forgjeves etter noe skille mellom vitenskap og 
ideologi (dvs. nødvendig, falsk bevissthet). Istedet gis det 
nærmest inntrykk av at "vanlige" arbeidsfolk er ideologiløse, 
men at de blir "ført bak lyset" av de borgerlige og reformist- 
iske partilederne. (Jfr. den stadig gjentatte sammenstillinga 
av de "ærlige" arbeidere og de "forræderske" lederne.) Dermed
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er ideologiproblemet redusert til agentteori.

Hele denne tankegangen står ytterst fjernt fra en materialist
isk teori om ideologi, slik den finnes i Marx1 Kapitalen. For 
Marx er det slik at den spesifikt kapitalistiske produksjons- 
og sirkulasjonsprosess med objektiv nødvendighet skaper falske 
bevissthetsformer både hos arbeiderne og kapitalistene, bevisst- 
hetsformer som blokkerer en vesentlig innsikt i kapitalismens 
mekanismer. (Jfr.særlig avsnittet om varens fetisjkarakter i 
Kapitalen3 bd.l) For Marx står derfor den falske bevissthet 
(ideologien) i et nødvendig, indre forhold til økonomien. Hans 
kritikk av den politiske økonomi blir derfor nødvendigvis ideo- 
logikritikk. Uten at vi i siste instans trekker inn marxismens 
økonomiske teori, vil derfor alle forsøk på å forklare eksisten
sen av borgerlig og reformistisk ideologi i arbeiderklassen 
tendere mot idealisme.
Ml-bevegelsens ideologier unngår ideologiproblemet ved at de i 
sin framstilling av materialismen nærmest reduserer den til 
tradisjonell borgerlig empirisme: "Materialismen hevder at rik
tig kunnskap derfor bare kan komme av praksis, og at kontrollen 
på om våre teorier er riktige, bare kan finne sted ved at vi 
prøver dem i praksis." (Grunnsitkel i marxismen-leninismen Mao 
Tsetungs-tenkning. Trinn 2, Oslo 1974, s.8). Derimot kommer man 
aldri inn på hvordan begrepene blir utviklet som etablerer sam
menhengen mellom tingene. (Et tema som Mao behandler i Om prak
sis.) Skulle AKP-edeologene gå inn på dette punktet, ville man 
straks bli konfrontert med det kinkige problemet: hvor kommer 
de falske (ideologiske) begrepene fra? Og her nytter det for 
en gangs skyld ikke bare å svare: fra praksis ...

Det manglende ideologibegrepet fører i sin tur til et feilaktig 
begrep om klassebevissthet. Dette fordi den faktiske, aktuelle 
klassebevissthet dannes ut fra økonomien, og nettopp derfor er 
ideologi.5 I og med at klassebevisstheten må forståes ut fra 
de enkelte klassenes stilling i produksjonsprosessen, så er det 
en umulighet at ikke den kapitalistiske økonomiens falske be
vissthetsf ormer er knyttet til den. Følgelig blir det prinsipi
elt feilaktig å etablere en nødvendig, så og si organisk for
bindelse mellom den marxistiske vitenskapen og arbeiderklassens 
faktiske bevissthet (eller evt. "klassestandpunktet"). Når ml- 
bevegelsen likevel gjør dette, så betyr ikke det annet enn at 
man gir avkall på å forklare arbeiderklassens bevissthet på 
materialistisk vis, dvs. med utgangspunkt i den politiske øko
nomi. Med dette har vi ikke sagt at klassene gjennom sine re
spektive ideologier, ikke erkjenner vesentlige klasseinteresser 
som danner grunnlaget for kollektiv handling (f.eks. streiker 
fra arbeiderklassens side). Også ideologien - til tross for at
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den altså ikke må blandes sammen med en analyse av kapitalismen 
som helhet -■ kan på det politiske plan fungere ytterst progres
sive 6

Ml-bevegelsens teorihegrep og mengelen på et ideologibegrep, 
får uforutsette konsekvenser - konsekvenser som klarest kommer 
til syne i oppfatninga av borgerskapet. Forholdet mellom borg
erskapet og den borgerlige ideologi blir framstilt som forhold
et mellom brukeren og hans redskap. Den borgerlige ideologiens 
funksjon som redskap som borgerskapet bevisst benytter i sin 
kamp mot arbeiderklassen, kommer klart til uttrykk i det følg
ende:

"I og med at den marxistiske materialismen ... i sin kjer
ne er revolusjonær, er det derfor ingen tilfeldighet at 
borgerskapet i alle år hårdnakket har angrepet den og 
dopet menneskenes sinn med idealisme og mekanisk materia
lisme.” (Grunnsirkel ...Trinn 2, Oslo 1974, s.9. Vår ut- 
hevning.)

Behovet for å få klarhet i hvorfor arbeiderklassen slutter opp 
om ulike varianter av borgerlig ideologi, er tydeligvis påtren
gende i ml-bevegelsen. Og når man har avskåret seg fra å for
klare fenomenet gjennom den marxistiske ideologiteorien, står 
bare en forklaringstype igjen: borgerskapet - eller borgerskap
ets agenter: sosialdemokrater, revisjonister, "venstre"-oppor- 
tunister osv. - har ”dopet menneskenes sinn”. Det springende 
punktet her er - uansett om borgerskapet eller dets agenter 
gjør jobben - at det dreier seg om en bevisst, målretta virk
somhet. Slik gjør ml-bevegelsen - mot sin egen vilje - borger
skapet større enn det egentlig er. Det bildet som manes fram, 
forutsetter nemlig at borgerskapet har den fulle oversikt over 
ideologiens funksjonsmåte, samtidig som det sjøl inntar en dis
tansert og "vitenskapelig" holdning til sin "egen” ideologi. 
Ml-bevegelsen forutsetter altså at borgerskapet har avslørt sin 
egen ideologi og har hevet seg over den, opp til en vitenskape
lig erkjennelse av ideologiens egentlige funksjon, for så på 
kynisk vis å bruke ideologien til å forlede arbeiderklassen.

Slik glemmer AKP-ideologene et fundamentalt trekk ved enhver 
herskende klasse: behovet for å legitimere sitt herredømme - 
ikke bare overfor de undertrykte - men også overfor seg sjøl.
De glemmer at borgerskapets sjølforståelse også er ideologisk, 
dvs. en nødvendig3 falsk bevissthet, og at denne klassen aldri 
vil kunne erkjenne sine interesser som "ren" klasseinteresse.

Resultatet blir at den kompliserte økonomiske, politiske og 
ideologiske klassekampen blir redusert til spill3 med to del
takere: borgerskapet og det kommunistiske partiet. Begge parter
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erkjenner hverandres eksistens og har den fulle oversikt over 
de redskap som står dem til rådighet i kampen. Enhver ytring 
og bevegelse på kampens arena må derfor nødvendigvis føres til
bake til en av deltakerne. Det finnes bare to subjekt, utstyrt 
med innsikt i spillets mening. Resten er objekter og redskap 
som kan manipuleres med av den som har kjennskap til spillets 
"lover".

Ut fra denne modellen blir det ikke nødvendig med noen kritikk 
av borgerskapets ideologi, fordi denne ideologien - til tross 
for at den kan anta ulike former og formidles gjennom et utall 
av "agenter" - alltid ganske enkelt kan reduseres ned til bor
gerskapets egoistiske "onde vilje". Denne enkle reduksjonismen 
gir spillet karakter av militær kamp_, der de to "generalstaber" 
disponerer sine styrker og bestemmer strategi og taktikk etter 
militære prinsipper.7

Klassestandpunktet - bemerkninger om Mao, Lukaos og Lenin.
Når de skal finne støtte for klassestandpunktsteorien sin hos 
"klassikerne", er det Mao AKP-lederne henviser til. Og ganske 
riktig kan vi si at paroler som "tjen folket" og "masselinja" 
er maoistiske prinsipper. De er blitt til gjennom klassekampen 
i Kina før 1949 - nettopp derfor kan de ikke umiddelbart rives 
ut av sin opprinnelige sammenheng og anvendes f.eks. på norske 
forhold med like stor suksess. Den fremgangsrike anvendelsen 
av disse prinsipper i Kina må forståes på bakgrunn av to forhold 
som ikke er til stede i Vest-Europa i dag. For det første - og 
dette er det viktigste - var den kinesiske revolusjonen vesent
lig en bonderevolusjon; partiet arbeidet gjennom en årrekke i 
all hovedsak blant bondemassene og fikk sin styrke fra dem.
Den fullstendige mangelen på politisk og organisatorisk tradi
sjon, bøndenes snevre "landsbyperspektiv", samt analfabetismen, 
gjorde det absolutt nødvendig for partiet å føre en politikk 
som tok utgangspunkt i massenes mest elementære og umiddelbare 
behov. Den militære kontrollen over baseområdene gjorde det mu
lig for kommunistene å vise i praksis at de sto på bøndenes si
de, noe f.eks. norske kommunister i dag har små muligheter til. 
Det andre forholdet var den fullstendige isolasjon som tradi
sjonelt hersket mellom den intellektuellt pregede herskerklas- 
sen og de arbeidende massene, noe som i sin tur gjorde forhold
et mellom de kommunistiske intellektuelle - som utgjorde et 
ganske betydelig innslag i partiet - og bondemassene temmelig 
problematisk. Det var i denne situasjonen at tjen folket-parol- 
en oppsto som en appell til de intellektuelle om å kvitte seg 
med den gamle intellektuelle tradisjonens avsky for kroppsarbeid 
og ethvert samkvem med bondemassene.
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Annerledes med Lukacs. Det er betegnende at det mellom denne 
teoretikeren og ml-bevegelsen - til tross for at Lukacs alltid 
er blitt fordømt som "revi.sjonist" - faktisk finnes et viktig 
overensstemmende punkt nettopp i synet på klaåsestandpunktet. 
Lukacs anser nemlig klassestandpunktet - akkurat som ml-beveg
elsen - som en garanti for tilegnelsen av den korrekte teori:

"Den marxistiske metode, den materialistiske dialektikk 
som virkelighetserkjennelse gir seg bare ut fra klasse
standpunktet, fra proletariatets kampstandpunkt. Å forlate 
dette standpunktet fører vekk fra den historiske materia
lismen, liksom tilegnelsen av dette fører direkte inn i 
proletariatets kamp."8

Det felles utgangspunkt som ligger til grunn for dette over
ensstemmende standpunkt hos Lukacs og ml-bevegelsen er synet 
på teorien som noe som er organisk knyttet sammen med arbeider
klassen. Begge vil dermed nærme seg en posisjon som sier at teo
rien vokser spontant ut av klassekampen og at tilegnelsen av 
den på mystisk vis blir satt identisk med revolusjonær praksis. 
(Som f.eks. når Kitty Strand, medlem av AKPs sentralkomite, 
sier at skolering ikke er "noe som detter fra himmelen, den 
kommer gjennom praksis", i Klassekampen3 31/1973). Ut fra en 
slik posisjon blir proletariatet - og ikke det kommunistiske 
parti som hos Lenin - bærer av den marxistiske teorien. Prole
tariatet er for Lukacs det "erkjennende subjekt" og ml-beveg
elsen representerer ikke annet enn en ytterst forflatet vulga- 
risering av dette synet, til tross for at den i ord hyller Le- 
nins teori.

Men Lukacs unngår - til tross for sitt standpunkt - en fallgru
ve som ml-bevegelsen gjennom sin opportunistiske tilpasningspo- 
litikk har falt i, nemlig heroiseringa og romantiseringa av 
arbeiderklassens - og ikke bare arbeiderklassens, men hele 
"folkets" - aktuelle ideologi slik den kommer til uttrykk gjen
nom hverdagsforestillingenes common sense. (Noe som ikke minst 
gjør seg gjeldende i kulturpolitikken). Dette henger sammen 
med at Lukacs utviklet sin teori i en periode med revolusjonært 
oppsving og med en betydelig kjerne av bevisste kommunistiske 
arbeidere (1918-1923, særlig med hensyn på Tyskland), mens ml- 
bevegelsen fungerer i en ikke-revolusjonær tid, der det nesten 
helt mangler en marxistisk tradisjon i arbeiderklassen. Lukacs 
unngår også det individual-moralske perspektivet på klassestand
punktet idet teorien for ham vokser fram av arbeidernes kollek
tive praksis som klasse. Hos ml-bevegelsen derimot blir det til 
at det enkelte individ som isolert atom, må "drive" praksis 
(selge Klassekampen, delta i aksjoner etc.) for så å oppnå det 
riktige klassestandpunktet og deretter den korrekte teorien. 
Denne individualiseringa henger sammen med bevegelsens sosiale
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basis i mellomsjiktet.

For Lenin er klassestandpunktet ikke noe sentralt begrep i det 
hele tatt. Når han nevner det, synes han å akseptere den gjeng
se oppfatning av dette uttrykket i den russiske sosialdemokra
tiske bevegelsen.9 Dette synet går ut på at arbeiderklassens 
ubetingede ledende rolle som den eneste virkelig revolusjonære 
klassen må aksepteres før man kan snakke om arbeiderklassens 
standpunkt. For arbeiderklassen kan dette standpunktet utvikles 
som "instinkt",' som "spire f omnen for den bevisste orientering" 
gjennom den kampen som blir påtvunget den av dens økonomiske 
stilling. Det er dette begrepet om spireform, eller trade-union 
istisk bevissthet som han også kaller det, som hos Lenin kommer 
nærmest det vi med en viss rett (avskrelt AKPs mystifiseringer) 
kunne kalle det umiddelbare klassestandpunkt.

Men det som nå er sagt, gjelder altså for Lenin utelukkende ar
beiderne. For ham er det en selvfølge at bare arbeiderne sjøl 
kan utvikle et (umiddelbart) klassestandpunkt på "instinktivt" 
vis ut fra selve kampen. Bøndene kan ikke utvikle noe proleta- 
risk klassestandpunkt ut fra sin kamp, like lite som de intel
lektuelle kan tilegne seg klassestandpunktet på "instinktivt" 
vis. For begge grupper gjelder det - som i det hele tatt for 
alle klasser og sjikt bortsett fra proletariatet - at man bare 
kan stille seg på arbeiderklassens standpunkt gjennom en for
ståelse av arbeiderklassens revolusjonære rolle under kapita
lismen og ut fra dette innse sosialismens nødvendighet. Men en 
slik innsikt kan ikke være annet enn en (mer eller mindre) teo
retisk forståelse, som er formidlet gjennom marxistisk propa
ganda og agitasjon.

Det som klarest understreker den dype avgrunnen mellom hele 
tankegangen til Lenin og ml-bevegelsens "teori", er at han in
sisterer på at klassestandpunktet for de intellektuelle ikke 
har noe som helst å gjøre med kjærlige følelser overfor arbei
derne eller ønsket om å "tjene folket" o.l.

Det gjelder med andre ord for Lenin å avsløre slike kjærlige 
følelser som falsk ideologix (og ikke som bevisste forsøk på å 
føre arbeiderne bak lyset). Vi kan f.eks. oppleve at Lenin om
taler en av bolsjevikenes argeste motstandere som "en liberaler 
av et mer melankolsk temperament og med en ... sterkt uttrykt 
kjærlighet til arbeiderne."10

Dette kan Lenin nettopp tillate seg å si fordi - ut fra et ma
terialistisk synspunkt - "den gode vilje" alene ikke er tilstr
ekkelig for å finne ut hva som er til arbeiderklassens beste.
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"Å bestemme skjebnen og betydninga av paroler, taktikker 
eller - mer generelt - tendensen i et gitt parti eller 
gruppe, er ikke et spørsmål om intensjoner, motiver eller 
ord, men om den objektive situasjonen uavhengig av disse."

Derfor advarer Lenin mot den uvanen som består i å bedømme et 
parti eller ei gruppe "ut fra de intensjoner eller motiver som 
gruppa sjøl påberoper seg."11 Følgelig er han fullstendig frem
med for den movalistiske fordømmelsen av sine motstandere:

"Jeg står fjernt fra tanken på å anklage De sosialrevolu- 
sjonære for noe som ligner bevisst løgn eller uærlige mo
tiver."12

Men ikke alle står fjernt fra denne tanken. Stalinismen gjør 
den tvert imot til et hovedelement i sin politiske tenkning. 
Historia fylles til randen av forrædere, sabotører, streikebry
tere, agenter, spioner og mordere hvis uutgrunnelig hat over
for arbeiderne ikke kjenner noen grenser. Men heldigvis har de 
"ærlige" folkemassene sine store og oppofrende ledere og under 
disses "kloke ledelse" blir avskummet "feid vekk". Slik går 
historia sin gang.13 Denne tenkemåten - der alle motstandere 
innafor arbeiderbevegelsen opptrer som "forrædere" med et kron
isk dårlig klassestandpunkt - har også fått sitt nedslagsfelt 
i dagens ml-bevegelse. Et ganske ekstremt eksempel på denne 
tendensen var det når SUF(m-l)s 6. landsmøte i et vedtak slo 
fast at:

"SF og høyreledelsen i NKP er i dag det fremste redskap 
staten rår over for å forpurre opprettelsen av et virkelig 
revolusjonært parti."14

Skulle ml-bevegélsen innrømme at det også kunne være høyverdige 
og "edle" motiver i SF-, NKP- og til og med i DNA-ledelsen, 
måtte jo hele deres teori om klassestandpunktet endres, da jo 
denne teorien går ut på at selve viljen og ønsket om å tjene 
folket fører til korrekt teori og praksis. (Jfr. den tidlig
ere siterte Grunnsirkel i marxismen-leninismen Mao Tsetungs- 
tenkning. Trinn 2, mars 1974). Det er derfor ikke noen tilfel
dighet at disse partiene konsekvent blir delt i to: de forræd
erske lederne på den ene sida og de "ærlige" medlemmene på 
grunnplanet på den andre sida, som lederne til stadighet for- 
dreier hodene på. Resultatet blir at ml-bevegelsen blir ute av 
stand til å analysere de ideologiske bindingene som faktisk 
består mellom ledelse og grunnplan i disse partiene. AKP-leder- 
ne nekter å innse at også massene i de ulike partiene i arbeid
erbevegelsen langt på vei deler sine lederes synspunkter, dvs. 
at de langt på vei tror på en fredelig, reformistisk vei til 
sosialismen.15
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Når det gjelder Lenin, finner vi altså hos ham overhodet ikke 
noe begrep som svarer til det atmenmennesketige (gjeldende på 
samme måte for arbeidere, intellektuelle etc.), moralsk bestem
te klassestandpunkt som AKP opererer med. (Derfor finner vi hel
ler aldri hos Lenin noe snakk om at klassestandpunktet garan
terer tilegnelsen av teoretisk innsikt.) Derimot finner vi et 
begrep om trade-unionistisk bevissthet blant arbeiderne i be- 
tydninga av instinkt eller spireform for en sosialistisk klas
sebevissthet. Poenget er bare det at;ut fra dette instinkt 
kommer det ikke automatisk noen sosialistisk bevissthet. Sjøl 
om det kan være ubehagelig for AKP-ledelsen, vil vi minne om 
at hele Lenins partiteori er bygd opp omkring dette poenget. 
Nettopp fordi AKP-ideologene hårdnakket holder fast på at den 
sosialistiske bevisstheten dannes gjennom praksis og kamp, med 
utgangspunkt i et såkalt proletarisk klassestandpunkt, har de 
forvansket og misoppfattet Lenins partiteori. AKP gjør seg 
skyldig i den samme type feit som økonomistene i Russland og 
derfor kan Lenins kritikk også vendes mot AKP:

"Hovedfeilen hos alle økonomister” er "nemlig den overbe
visning at en kan utvikle arbeidernes politiske (dvs. 
sosialistiske) klassebevissthet innenfra, så å si ut av 
deres økonomiske kamp, det vil si ved bare (eller i hvert 
fall hovedsaklig) å gå ut fra denne kampen, ved bare (el
ler i hvert fall hovedsaklig) å bygge på denne kampen. Et 
slikt syn er bunnfalskt, og nettopp fordi økonomistene i 
sin harme over vår polemikk mot dem ikke gidder tenke 
grundig over kilden til uoverensstemmelsene, blir følgen 
den at vi bokstavelig talt ikke forstår hverandre, at vi 
taler forskjellige språk."16

NOEN TREKK VED DEN BYRÅKRATISK-SENTRALISTISKE ARBEIDSMÅTEN

Før vi går over til å behandle de indre forandringene som gikk 
for seg i bevegelsen i overgangen fra den "harde" venstrefasen 
(ca. 1968-71) til dagens tilstand, vil vi kort ta opp noen ka
rakteristiske trekk ved den organisatoriske arbeidsmåten som 
preger ml-bevegelsen. Imidlertid er det ikke slik at vi kan at
skille en egen organisasjonsteori i denne analysen av ml-beveg
elsen. Det som her skal sies, må derfor oppfattes, som illustra
sjoner av den praktisistiske ideologien som vi har behandlet 
ovenfor. Hovedsaken er ikke å gi noe helhetsbilde av hvordan 
den byråkratiske sentralismen fungerer, men først og fremst å 
gi en ide om hva den egentlig innebærer.
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Indre motsigelser blir hermeV,
"AKP(ml) og Rød Ungdom pr c erer den demokratiske sentra
lismen i pakt med tradisjonene frå SUKP(b), KKP, og APA, 
med "diskusjon innad, enhet utad" som eit viktig prinsipp. 
KAG sitt syn står i motstrid til dette og går ut på at 
diskusjonar om prinsippielle spørsmål må diskuterast fritt." 
(Sitert fra et vedtak i Rød Ungdom våren 1973 i forbindel
se med diskusjonen om KAG. Vi henviser til KAG!s arbeids
dokumenter for en mer inngående vurdering av disse to "lin
jene".)

Åpne debatter om de politiske divergensene ville føre til "et 
parti der skillet mellom ord og handling skulle settes i sys
tem ... Utad skulle medlemmene kjøre fram og slåss om et vir
var av linjer." (Fra det tidligere siterte "Hva må gjøres?")

Denne oppfatninga tar ikke hensyn til at når skillet mellom 
ord og handling virkelig eksisterer, så nytter det ikke å skju
le det; for det viser seg likevel gjennom medlemmenes praksis, 
gjennom deres evne til å sette en vedtatt politisk linje ut i 
livet. Det som skaper enhetlig handling, er alltid en enhetlig 
ideologisk basis, og denne kan bare nåes gjennom intense poli
tiske diskusjoner. En åpen kritikk på marxismen-leninismens 
premisser og ut fra ønsket om å bevare partienheten, må være 
tillatt. Da har de framskredne arbeiderne muligheten for å kon
trollere partiet for å forvisse seg om at partiet grundig tenk
er gjennom enhver vanskelig situasjon i klassekampen, dessuten 
kan de revolusjonære utenfor partiet også lære av debattene.

Dersom ikke disse prinsippene blir lagt til grunn, kan debatte
ne lett degenerere til prinsippløs kjekling i en intern sirkel- 
atmosfære; debattantene pålegger seg ikke forpliktelsen til 
saklighet og redelighet om debattene ikke foregår for åpen 
scene. Dessuten er det fullt ut mulig at partiet kan komme ut 
med en linje som overhodet ikke er diskutert, uten at offent
ligheten får kjennskap til dette.

Å tro at vi i en situasjon med åpen debatt plutselig skulle stå 
fram med "et virvar av linjer" er en oppkonstruert problemstil
ling. Skal dette forståes dit hen at det er et "virvar" av 
linjer latent innenfor AKP/RU idag på grunn av manglende teore
tisk diskusjon, så kan vi være med. Men å si at det i et parti 
med en levende og skccpende marxistisk debatt skulle bestå et 
virvar av linjer, det er å ikke ha tillit til at en rasjonell 
teoretisk debatt nettopp skaper politisk enhet og slagkraft.
Jo fler som blir dratt inn i slike debatter - til forskjell fra 
de avsporende debattene i ml-bevegelsen - desto sterkere vil 
enheten blant massene bli: "Debatter (samtaler, diskusjoner,
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disputter) om partiet og om den felles taktikk er vesentlig. 
Uten dem blir massene oppsplittet, uten dem er enhetlige ved
tak og følgelig er også enhet i handling umulig."17

I AKP-ideologien er teori og praksis revet fra hverandre - der 
tror man vedtak og direktiv fra sentralkomiteen kan skape en 
organisasjon "som en enhetlig knyttneve overfor klassefienden" 
(fra samme "Hva må gjøres?). Da er det ikke rart at spørsmålet 
om å stole på ledelsen, om "lojalitet", blir av avgjørende hen
tydning for å holde organisasjonen sammen.

Synet på motsigelser mellom sosialistene.
Det som nettopp er nevnt, henger naturligvis sammen med hvordan 
synet på motsigelser innen ml-bevegelsen og i det hele tatt 
sosialistene imellom skal oppfattes. Grunnlaget for ml-bevegel- 
sens syn på dette punktet ligger i den praktisistiske ideologi
en, og vi har behandlet dette i forrige avsnitt. Kjernen i ml- 
bevegelsens feilaktige syn ligger i at de ikke oppfatter de 
stridigheter som uunngåelig må oppstå på venstresida i den nå
værende situasjonen, som en kollektiv læreprosess for alle sosi 
alister, dvs. som noe som kan bidra til å utvikle den sosialis
tiske bevegelsen som helhet, men bare oppfatter disse stridig
heter ut fra et organisasjonssynspunkt og ut fra sin egen or
ganisasjons umiddelbare interesser. Slik vil AKP-lederne opp
fatte all kritikk av bevegelsen som komplottersom ledd i 
større planer for å ødelegge bevegelsen. De oppfatter verden 
gjennom et venn-fiende-forhold.18 Derfor kan de heller ikke 
forstå motsigelser som dukker opp innafor ml-bevegelsen, som 
uttrykk for den indre krise i bevegelsen og som. uttrykk for en 
reell uklarhet med hensyn til hva som er den korrekte politiske 
strategi og taktikk. Derfor vil de også tendere mot et resonne
ment som går ut på at så snart det har foregått en organisator
isk atskillelse mellom ml-bevegelsen og opposisjonen, så er alt 
såre vel: Bevegelsen har gått "styrket" og "enhetlig" ut av 
kampen mot "opportunismen".

Denne tankegangen kommer naturligvis klarest til uttrykk i en 
konfliktsituasjon. Bruddet med MLF (Marxist-leninistisk Front) 
i 1971 er seinere blitt framstilt som "en debatt som viste hvoi 
ledes den demokratiske sentralismen er på sitt beste i ml-be
vegelsen." I virkeligheten var det slik at ledelsen allerede fø; 
det kom i gang en reell debatt i medlemsmassen, hadde kommet 
fram til at den såkalte "Hovédenklikken" (dvs.Mlf) var politisk 
"svarte" folk» °gat det derfor måtte komme til et brudd. De 
seinere så oppskrytte "demokratiske" interne diskusjonene rundl 
om i landet, der representantene for de to politiske retningem 
innledet, foregikk derfor på den måten at medlemmene av MLG og
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SUF fikk beskjed om å opptre som samlet fraksjon, mot en enkelt 
eller noen få tilstedeværende fra MLF! På denne måten sikret 
man seg reint organisatorisk at folk som eventuelt måtte være 
enige med MLF, holdt munn, slik at MLF-opposisjonen ikke fikk 
noen mulighet til å vokse over i MLG/SUF. Det forblir en gåte 
hva som skulle være så demokratisk og eksemplarisk ved denslags 
diskusjoner. Når så bruddet kom, var det mange medlemmer som 
ennå ikke hadde klart for seg hva motsigelsene gikk på, eller 
som hadde utviklet synspunkter som gikk på tvers av ledelsens^ 
Men hovedsaken var ikke å utvikle disse motsigelsene for deri
gjennom å heve bevegelsen som helhet opp på et høyere politisk 
nivå. Tvert imot ble debatten i praksis kuttet av i det øyeblikk 
nHovdenklikken!f gjennom organisatoriske manipuleringer var satt 
utenfor bevegelsen.19

På denne bakgrunn lyder det noe fremmed når det i den seinere 
tid er kommet fram andre toner, med et ’’mildere” forhold til 
de politiske motstandere. Droppinga av betegnelsen "taktisk 
hovedfiende” på SF og NKP er et av disse toneskiftene. Og på 
AKPs 1. landsmøte ble følgende slått fast:

’’Hvem som er venn og hvem som er fiende i kampen må derfor 
først og fremst avgjøres .av den stilling personer og grup
per tar til den herskende klassens politikk.” (Programmer 
og vedtak fra det 1. landsmøte, s.134.)

Når vi så sammenholder dette korrekte synspunktet med bevegel
sens faktiske forhold til dagens SV, så er det grunn til å tro 
at det utelukkende er uttvykket ’’taktisk hovedfiende" som er 
forsvunnet - den tradisjonelle tenkemåten og den velkjente pol
itiske handlemåten er fortsatt til stede. Mellom seg sjøl og 
SV makter man ikke å se annet enn et konkurranse- og krigsfor
hold.

At det bare dreier seg om en "taktisk vri” kommer også fram 
gjennom forholdet til de "venstre-opportunistiske" gruppene 
KUL og KAG. Disse er så små og ubetydelige at her tillater man 
seg å si nøyaktig hva man egentlig mener. På stiftelseskongres- 
sen til det nye Norges Kommunistiske Studentforbund var man 
opptatt av å Vedta at disse gruppene ikke tilhører arbeiderbe
vegelsen, men at de er reaksjonære osv. Og etter en rekke art
ikler i AKP-tidsskriftet Røde Fane er Sverre Knutsen kommet 
fram til at den såkalte "venstre-opportunismen” "representerer 
den svarteste reaksjon” og at det er "ingen grunn til ikke å 
slåss aktivt mot dem og slå hardt til'.' (Røde Fane^ 2/74, s.66). 
Og da kan man jo begynne å lure på hva som egentlig er ment 
med den vakre uttalelsen fra AKP-landsmøtet.

51



Motsigelser og problemer holdes skjult for medlemmene.
Vi skulle kanskje tro at det interne livet i AKP/RU var preget 
av åpenhet. Dette er imidlertid en illusjon - men en illusjon 
som det ikke er så lett å bli kvitt fordi den det blir hemme
ligholdt noe for, jo aldri vet at noe blir hemmeligholdt. Imid
lertid er det altså slik at det i alle fall innenfor det gamle 
MLG/SUF eksisterte en praksis som innebar flere ulike nivåer av 
hemmeligholdelse, der sentralkomiteen er det høyeste nivået son 
"vet alt". Det blir f.eks. aldri i kommunikeene fra sentralko
miteens plenum gitt referat fra debattene i plenum, slik at det 
er mulig å danne seg et bilde av hva som egentlig foregår. Ald
ri blir det nevnt et ord om motsigelser innenfor ledelsen. Det
te betyr at sentralkomiteen alltid opptrer som en samlet blokk 
overfor medlemsmassen, klar til å kaste hele sin autoritet i 
vektskålen i en "krisesituasjon". Ut fra en slik praksis og 
ut fra at medlemmene aldri nøyaktig vet hvem som er medlem av 
sentralkomiteen, legger det seg et mystifiserende slør over 
hele sentralkomite-institusjonen. Den blir den eneste tillatte 
og hemmeligholdte fraksjon i organisasjonen.

Problem. innad i bevegelsen holdes godt skjult slik at ikke 
entusiasmen skal svekkes. På den andre siden framheves de 
lyse sidene desto ivrigere.Medlemmene får derfor et urealistisk 
bilde av styrken i bevegelsen og kan lett komme til å tro at 
ens eget distrikt står spesielt svakt, fordi det aldri gis 
skikkelige opplysninger om situasjonen i de andre distriktene. 
Vestlandet er på denne måten flere ganger blitt erklært som 
"kriseområde".
Høsten 1970 sto følgende å lese i en liten notis i organet til 
SUF(ml)-stud. i Bergen: "Tre personer har i høst gått ut av 
Bergen SUF(ml)-stud ... SUF(ml) betrakter disse tre kameratene 
som nære venner av forbundet ... SUF(ml) var uenige med de tre 
kameratene i at de gikk ut av forbundet, men vil ta opp til de
batt de kritiske punktene som disse tre kameratene har anført." 
Dette var det offentligheten fikk vite om hendelsen, og vi ser 
at i tråd med gjeldende praksis blir ikke årsakene til bruddet 
nevnt overhodet. Dette til tross for at de tre selv insisterte 
på at meldingen skulle angi at motsetningene gikk på spørsmålet 
om Stalin og den byråkratiske sentralismen i SUF(ml). Dette 
kravet ble avvist av de to kameratene som forhandlet på vegne 
av SUF(ml), under henvisning til at det kunne skade bevegelsen.

Men heller ikke de vanlige medlemmene visste hva som skjedde.
De tre hadde i en tid forsøkt å ta opp til debatt linjen som 
var kjørt fram overfor Folkebevegelsen mot EEC, en linje som 
de stilte seg kritisk til. (På denne tiden var det bekjempelses 
linjen som var rådende). I den forbindelse forsøkte de også å
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ta opp hvordan demokratisk sentralisme fungerte i organisasjon
en. De så dette i sammenheng med Stalin-spørsmalet. På et lok
alt topp-plan-møte ble det fremmet forslag om at disse skulle 
ekskluderes om de ikke gikk tilbake på de synspunktene de hev
det i disse spørsmålene. Etter dette utspillet fant de tre det 
klokest å trekke seg frivillig for om mulig å unngå fullstendig 
å bli skjøvet over sidelinja politisk. Internt ble det samtidig 
benektet at det hadde vært tale om eksklusjon.

De tre ble lovet et skriftlig svar på utmeldelseserklæringen, 
men dette svaret kom aldri. Hele episoden går over i historien 
uten noen form for etterspill - uten den bebudede debatt på Mde 
kritiske punktene”. Dette er bare ett eksempel på at slik orga
nisasjonen fungerer, kan ledelsen spille ut mot "stridige" med
lemmer uten at det vanlige medlem er i stand til å vurdere hen
delsene og derfor selvsagt stiller seg på ledelsens side.

Litt om kongresser og vedtak.
Kongressene som kunne være et møtested som avspeiler de reelle 
stemningene i bevegelsen, utvikler seg mer til applauderende 
forsamlinger som ene og alene gir et speilbilde av sentralko
miteens ønsker. Alle kan sende inn haugevis med forslag, alle 
kan foreslå haugevis med kandidater til ny sentralkomite eller 
som delegater til kongressene. Alt dette gir igjen et skinn av 
demokrati. Men delegatene som blir valgt fra et lag, får aldri 
kjennskap til hvem som velges fra andre lag, slik at det blir 
absolutt umulig å danne blokker på bestemte politiske plattfor
mer på selve kongressen. Her opptrer i realiteten sentralkomi
teen som en sluttet blokk overfor en atomisert forsamling av 
individer, som permanent vil tendere til å "stole" på sentral
komiteen fordi de ikke vet nok om sakene. Da vil det hele lett 
tendere mot "enstemmige" vedtak. Hele atmosfæren omkring kong
ressene, hemmeligholde Isene, osv., gjør at d.e etterpå kan fram
stilles i mystifisert form som "en stor skole i Mao Tsetungs 
tenkning", osv.

Kongressen våren 1973, som gjorde vedtak på at SUF(ml) skulle 
bli "en kommunistisk masseorganisasjon", Rød Ungdom, er et typ
isk eksempel på dette. I et foreløpig referat fra en av delega
tene fra SUF(ml)-laget ved Universitetet i Bergen heter det til 
diskusjonen om navneskiftet (som ble gjort til hovedsaken på 
kongressen): "Mange som skifta syn mente det ville bli vanskelig 
å komme hjem og forsvare det nye navnet. De mente diskusjonen 
i Bolsjevik hadde vært for dårlig, at mange nye argumenter had
de kommet fram på selve møtet. Det er viktig at Bolsjevik opp
summerer navnediskusjonen fra landsmøtet, for selv om avgjørel
sen er tatt, er det nødvendig å diskutere om det nye navnet



fremmer omdanninga, om det er et riktig navn."

Eller fra "en i det nye sentralstyret", fra Bolsgevik^ 4/73, 
som kom ut rett etter kongressen: "Var det udemokratisk? Dette 
diskuterte vi lenge. Mange lag hadde diskutert navnesaken mye, 
men en god del nesten ingenting." Og tidligere i innlegget:
"Til å begynne med var det mange som syntes Rød Ungdom lød så 
slapt", men "på slutten av møtet stod salen og skreik Rød Ung
dom, Rød Ungdom, Rød Ungdom:, så taket løfta seg. Navnet satt 
som et skudd... All den røde ungdommen skal samles hos oss, 
samme om de er AUFere, SFUere eller ikke noe idag. .Er du enig?"

I virkeligheten er debattene på kongressene mindre grundige og 
mer realitetsfjerne enn det enkelte debatter på grunnplanet 
kan være. Etter kongressene får heller ikke medlemmene tilgang 
til kongvessvefevat_, men bare "oppsummeringer" fra sentralkomi
teens side, eller følelsesladede innlegg som de ovenfor siterte 
På viktige spørsmål blir det ikke fattet vedtak, det hele over
lates til sentralkomiteen: Slik kan det hende at nye linjer og 
synspunkter plutselig begynner å dukke opp i Klassekampen uten 
at det har vært ført diskusjoner innad eller fattet vedtak. 
Heller ikke er det vanlig praksis å innkalle representative 
forsamlinger når det inntrer en ny politisk situasjon, for å 
komme ut med en prinsippiell vurdering av bevegelsens oppgaver.

Vedtak av slike prinsippielle vurderinger har ingen plass innen
for AKP-ideologien - massene lærer jo ikke gjennom den kommu
nistiske organisasjonens marxistiske analyse av den politiske 
situasjonen, men bare gj-ennom praksis, og kommunistene får til
lit og en ledende rolle utelukkende gjennom sitt "oppofrende" 
eksempel i kampen. Teoriens oppdragende og samlende funksjon 
er glemt.

FRÅ VENSTRE MOT HØYRE - HVA SKJEDDE PÅ DET INDRE PLAN?

Året 1971 var på mange måter et vendepunkt i utviklinga av ml- 
bevegelsen. Allerede i 1970 hadde det begynt en viss omlegging 
av både den politiske linja og hele "stilen", en omlegging som 
i de to etterfølgende åra skulle ende opp i en fullstendig høy- 
redreining. Man begynte å legge større vekt på å opptre "folke
lig", ha større kontakt med alminnelige folk, og - til tross for 
at studiene i marxismen-leninismen ennå var den erklærte hoved
oppgaven - ble bevegelsen mer og mer innretta på aksjoner og 
"kamper" av ulike slag. Det var "folkeligheten", behovet for å 
stille krav flest mulig var enige i og å snakke et språk flest 
mulig forsto, som var årsaken til at bevegelsen mistet det teo
retiske fotfestet og skled ut i en prinsippløs høyredreining.

54



Blant mange fiktive og halvfiktive "kamper" var det iallfall 
én som var reell nok, nemlig motstandsbevegelsen mot EF. Og 
det var da også denne bevegelsen som kom til å framtvinge de 
mest prinsippløse utskeielser, i det stadig like urealistiske 
forsøket på å stille seg i "ledelsen for folkets kamp". Det var 
i 1971 at spørsmålet om hvilken linje ml-bevegelsen skulle fø
re i EF-kampen ble akutt og fikk sin løsning. Resultatet, ble 
innmelding i Folkebevegelsen og en propaganda og agitasjon som 
konkurrerte med Folkebevegelsen i nasjonalisme og moralisme. 
Teoretisk uttrykt kunne vi si at det var det "maoistiske" ele
ment i bevegelsen som seiret over det "venstre-stalinistiske" 
element, dvs. over en sjølisolerende sekterisme etter modell 
fra den såkalte "tredje periode" i Komintern, 1927-1935.
SUF/MLG og AKMED (Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid) unngikk 
total isolasjon, og medlemsmassen, som nedla et stort og opp
ofrende arbeid i EF-motstanden, kunne fortsatt leve i illusjon
en om at ml-bevegelsen var en "avgjørende" og "ledende" kraft 
i motstandsarbeidet. Den blinde anvendelsen av maoismen førte 
til at man stadig drømte om en revolusjonær utvikling i for
bindelse med EF-kampen; man ble ustanselig bedt om å være 
"forberedt" på "store aksjoner" og på at den sosialdemokratiske 
regjeringa ville sette avstemningsresultatet til side, bryte 
med den parlamentariske legaliteten og dermed fremprovosere en 
revolusjonær krise. (Med disse falske spådommene viste ml-beveg- 
elsens ledelse tydeligere enn noensinne at de aldri har forstått 
sosialdemokratiets virkelige funksjon og karakter.) Ml-bevegel
sen hadde muligheten til å lære gjennom sin deltakelse i mot
standsbevegelsen, om den norske samfunnsformasjonen, om det po
litiske systemet og om mulighetene for å føre en revolusjonær 
politikk. Kort sagt: man kunne ha lært seg realisme^ uten nød
vendigvis å ha blitt sekterisk. Men det man lærte var noe gans
ke annet: man lærte å "opptre" blant alminnelige folk, man lær
te "å forene dem som kan forenes" ved å stikke alt som heter 
marxistiskanalyse og perspektiv under stolen, man lærte seg 
den moralsk-indignerte måten å agitere på (den analytiske, "le
ninistiske" måten har man aldri lært - verken før eller seinere), 
man ble dyktige taktikere.21 De som etter "teorien" skulle "svøm
me som fisken i vannet", endte opp med å drive viljeløst omkring 
i strømmen, samtidig som man mer og mer krampaktig prøvde å ov
erbevise seg sjøl om at man "egentlig" var en "førende kraft" 
i massebevegelsen.
Det var bare en måte å få medlemmene i ml-bevegelsen til å svel
ge denne opportunismen på, nemlig å få dem til å tro at det i 
EF-motstanden lå umiddelbare revolusjonære muligheter. Enten 
dette var den bevisste hensikt eller ikke, så hadde det denne 
effekten når Allern i oppildnende taler våren 1972 annonserte 
"revolusjonære stormer" etter folkeavstemninga. (Jfr. Røde Fane> 
1, s.53.) Begrensningene i EF-motstanden ble tilslørt også etter
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avstemninga når resultatet høylytt ble proklamert som en "stri 
lende seier", til tross for nesten 47% ja-stemmer.22 Samme ten
dens til å gjøre nce mer ut av EF-motstanden enn det det egent
lig lå i den, resulterte i at man i månedsvis etter avstemningc 
forsøkte å holde liv i noe som ble kalt en "varig front" mot EE

Hele den utviklinga som resulterte i disse "analysene", tok alt 
så sin begynnelse i 1971. Men for den store medlemsmassen var 
det ikke snakk om noen bevisst omlegging av linja som et resul
tat av grundige diskusjoner og presise vedtak. De vedtak som 
ble truffet på MLGs 1. kongress sommeren 71 og seinere på SUF 
(m-l)s 2. kongress i november samme år, inneholdt høyst almene 
utsagn som det sto ledelsen fritt å gi en presis tolkning.

Men parallelt med endringa i EF-spørsmålet skjedde det også en 
fullstendig omlegging på det indre plan i bevegelsen. Og det 
er nettopp i disse forandringene vi må søke de dypereliggende 
årsakene til at det var mulig med en gradvis glidning over mot 
høyre i den eksterne politikken.

Som sagt tidligere betydde den "harde" venstrepolitikken som 
rådde til og med 1971 at den fåtallige medlemsmassen ble pålagt 
stadig større arbeidsbyrder, og at den strenge "arbeids- og 
plikt-etikken" ikke satte noen grense for hvor mye som burde 
gjøres. Dette forholdet ble naturligvis kraftig skjerpet i det 
øyeblikket bevegelsen bevisst gikk inn for å gjøre de eksterne 
kampoppgavene til hovedoppgaven, og særlig ble det skjerpet 
gjennom EF-kampen. Over tid var det faktisk umulig å holde det
te aktivitetsnivået uten at en del kamerater falt fra og gikk 
i politisk passivitet. Denne krisesituasjonen (som internt 
gikk under navnet "krigskommunismen") ble ytterligere skjerpet 
ved at studiene av marxismen og det teoretiske arbeidet generel 
ble trengt til side og gjort til en fullstendig sekundær oppga
ve. Dermed mistet fler og fler det langsiktige politiske per
spektivet for sin egen intensive virksomhet; og uten en slik 
teoretisk begrunnet mening med den politiske praksis var det 
naturligvis umulig å "holde det gående". (Vi sier ikke at denne 
mekanismen ikke har gjort seg gjeldende i andre perioder av be
vegelsens historie, men bare at denne motsigelsen var på sitt 
mest akutte i 1970/71.)

Disse tendensene ble oppfattet på ledende hold og var gjenstand 
fot intensiv oppmerksomhet, noe særlig de interne dokumentene 
fra 1971 vitner om. Resultatet ble et initiativ fra ledende hol 
i retning av å "omdanne" hele bevegelsen. Sjøl om ungdomsfor
bundet var først ute med denne omdanninga, kan det etter vår 
oppfatning vanskelig benektes at også AKP i dag er en organisa
sjon som i det indre liv er av en helt annen karakter enn MLG
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i 1971. Det er umulig å forstå ml-bevegelsens historie siden 
1971 uten å beskjeftige seg med disse endringene på det indre 
plan.

Nyrekruttering og fluktuasjon.
Omdanninga av det indre liv begynte med at det ble proklamert 
krig mot den sekteriske avsondringa fra vanlige folk, at man 
"omorganiserte for kamp" (som det heter i Kommunike fra MLGs 
1. landsmøte), at de interne møtene ble kortere og færre, at de 
obligatoriske studie- og arbeidsdokumenter ble redusert, m.m.
Her skal vi imidlertid ikke primært, feste oppmerksomheten på 
det som ble vedtatt, men konsentrere oss om hva som faktisk 
skjedde over et lengre tidsrom og effektene av dette på hele 
organisasjonens karakter. I tråd med denne reduseringa av ar- 
beidsforpliktelsene, ble kravene til medlemsskap senket, og det 
ble igangsatt kampanjer - først i ungdomsforbundet (SUF), sei
nere i MLG/AKP - for å verve nye medlemmer. Økninga av medlems- 
stokken ble det viktigste kriteriet på fremgang - til tider 
hersket det en regelrett konkurransesituasjon mellom de enkelte 
lokale lag om å verve flest nye medlemmer. Dette kriteriet ble 
- som alt annet.i samband med "omdanninga" - introdusert av de 
ledende organer i SUF/MLG. Aksjoner, arbeid i frontorganisasjo
ner osv., ble sett på som mindre vellykket dersom det ikke deri
gjennom ble rekruttert nye medlemmer, noe som sjølsagt var og 
er en bevisst del av dette arbeidet.

Det ble gradvis slutt på den tida da medlemmer som viste passi
vitet i arbeidet, ble presset til å forlate organisasjonen. Det
te førte til at mange sympatisører - hvis eneste argument for 
å stå utafor organisasjonene i ml-bevegelsen hadde vært det 
store arbeidspresset - nå kunne bli medlemmer. Slik har det 
gått til at både ungdomsforbund og parti gradvis er blitt pre
get av f ler og f ler relativt passive medlemmer. I Rød Ungdom 
kan man i dag stå som totalt passiv medlem, bortsett fra at al
le må vise bevegelsens styrke ved å gå i 1. mai-tog. Likeledes 
er det mulig å stå som medlem i AKP ved en sjelden gang å gå 
på medlemsmøte og å delta i den aller mest nødvendige eksterne 
opptreden. I denne forstand begynner bevegelsens arbeidsstil å 
ligne den tradisjonelle arbeidsstilen til NKP.

Hele denne dyptgående endringa har også nedfelt seg i de indre 
debattene i AKP, sjøl om man her naturligvis velger å lukke 
øynene for de negative langsiktige konsekvensene av denne re
krutteringspolitikken:

"Flere 1venstreT-ideer finnes ennå levende. Viktigst er
følgende: Bare 1 skolerteT kommunister kan taes inn. Hva
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med dem som på grunn av manglende skolering, lite utvikle
te lesevaner og hardt arbeidspress ikke har hatt så mange 
sjanser? Teller ikke deres politiske standpunkter, deres 
røtter i arbeiderklassen langt mer? ... Partiet bør re
kruttere enhver klassebevisst proletar og kvinne som er 
villig til å kjempe for kommunismen, og gi tilbud om sko
lering i partiet." (Programmer og vedtak fra det 1. lands
møte, S.139)

Med dette sier vi ikke at revolusjonær organisering av "vanlige 
folk" ikke er noe problem i det hele tatt, men at den løsninga 
AKP her velger er et uttrykk for et hesblesende forsøk på å bli 
en organisasjon som må "regnes med", og som skal ta "ledelsen" 
i "folkets kamp". (Truselen fra SV er AKP-ledelsen fullstendig 
oppmerksom på). Men det står objektive hinder i veien som gjør 
at AKP ikke vil lykkes - aller minst blant arbeiderne. Siden 
AKP sjøl ikke forstår dette, så vikler de seg på en underlig 
måte inn i en uløselig motsigelse: partiet blir verken det ene 
eller det andre, verken en velskolert kaderorganisasjon eller 
en større, proletarisert organisasjon med lavere aktivitetsnivå. 
Partiet ender istedet opp som en kombinasjon av de mest nega
tive egenskapene ved begge disæ organisasjonstypene: sekteris
men og dogmatismen beholdes og kombineres med teorifiendtlig- 
het, naiv moralisme og en passiviserende og tilstivnet utvikling 
av organisasjonen.
Det er ingen tvil om at det i åra etter 1971 har skjedd en meg
et betydelig ny-rekruttering både til ungdomsforbund og parti. 
Dessverre mangler vi selv anslagsvise opplysninger over medlems
tall, sjøl om det sikkerhetsmessige moment nå etter offentlig- 
gjøringa av listene til stortingsvalget, skulle spille mindre 
rolle. Imidlertid tror vi den følgende oversikten, der vi har 
sammenlignet deltakelsen i 1. mai-tog for 1970, 71 og 74 med 
ml-bevegelsen som viktigste arrangør, skulle gi et dekkende 
bilde av bevegelsens kvantitative ekspansjon. For å gi et sam
menlignende perspektiv har vi også tatt med valgresultat i 1973 
for Rød Valgallianse og SV:

Antall deltakere i 1. mai-tog med ml-bevegelsen som viktigste 
arrangør.

1970 1971 1974

Oslo 3200 4600 7100
Bergen 500 650 1600
Trondheim 300 600 1450
Tromsø - 150 500
Drammen - - 245
Porsgrunn 100(møte; antall

ikke oppgitt 250(SV/AKP)
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Moss 200(møte) 200 130
Mo i Rana 100 200
Odda - - 600(DNA,SV og AKP)
Lillehammer — 80 350(DNA,SV og AKP)

Stortingsvalget 1973.
RV SV

Oslo og 
Akershus 3400

0,9 og 
0,5% 39500 13,5%

Bergen 662 0,5% 12750 11,0%
Trondheim 511 0,7% 12700 17,9%
Tromsø 204 1,1% 3350 17,6 %
Drammen 90 0,3% 3350 11,2%
Porsgrunn 64 0,4% 3650 21,2%
Moss 140 1,0% 1830 12,7%
Mo i Rana 97(Rana) 0,8% 3019 24,1%
Odda 94 1,7% 1515 27,8%
Lillehammer 57 0,5% 1168 9,7%
Kilder: 1. mai-tallene: Klassekampen^ nr.6/1970, nr.6/71 og 
nr.18/74. For valget: NOS: Stortingsvalget 19733 Hefte I, Oslo 
1974.

Dette er et utvalg av kommuner - de vil naturligvis ikke gi noe 
helhetsbilde, men bare gi en idé om utviklinga på en del plas
ser der ml-bevegelsen har stått relativt sterkt, samt noen vik
tige industristeder. Vi regner med at tallene for både valget 
og 1. mai-demonstrasjonene (bortsett fra de plassene der det 
var samarbeid med andre partier) representerer det maksimale 
oppbud av ml-bevegelsen pluss de nærmeste sympatisører. For
skjellen blir da at det i demonstrasjonene også er et sterkt 
innslag av ungdommer under stemmerettsalder. Dette ressonnement 
et stemmer ganske bra med det foreliggende tallmateriale, som 
derfor kan sies å gi et bra uttrykk for bevegelsens kvantita
tive styrke. Vi får her også et inntrykk av hvor bevegelsen har 
sine tyngdepunkt: Oslo/Akershus med 36% av AKP!s totale stemme
tall for hele landet, og for øvrig de andre universitetsbyene. 
Mens AKP tydeligvis får hele sitt velgerkorps ut på gata 1. mai 
har SV på sin side problemer med å få moblisert tiendedelen av 
sitt - denne sammenligningen forteller også en hel del om den 
ulike karakteren til de to organisasjonene. Det er da heller 
ikke slik at SV - i motsetning til AKP - stiller mobiliseringa 
til 1. mai som hovedoppgave i uker og måneder før den store 
"festdagen". AKP-ledelsen har forstått betydninga av en effekt
full utadretta opptreden - herav den voldsomme satsinga på 1. 
mai. Dermed er det ikke sagt at det imponerende antallet demon
stranter som viser seg på den store dagen, til tross for at det
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altså stort sett dreier seg om "ml-ere" - representerer tilnær
melsesvis det samme antallet politisk aktive, for ikke å snakke 
om politiske aktivister.

Fordi ny-rekrutteringa er muliggjort gjennom et lavere aktivi
tetsnivå, er ikke bevegelsen blitt mer slagkraftig enn tidlig
ere. Sammen med dreininga over mot høyre har det også skjedd 
en endring av hele aktivitetsmåten: fra en intensiv aksjonisme 
(demonstrasjoner etc.) som knapt samlet fler enn bevegelsens 
egne medlemmer, til dagens mer stillferdige legale virksomhet 
med breie "folkefronter" som målsetting. Tidligere var det legi
timt å bryte den borgerlige legaliteten og hive stein på den 
amerikanske ambassaden - i den nye ideologien er det borgerska
pet, eller rettere: monopolkapitalen, som blir fascistisk og 
sjøl bryter denne legaliteten, hvorpå ml-bevegelsen stiller seg 
i spissen for forsvaret av de borgerlig-demokratiske rettene.23 
Slik ser vi at det også er en sammenheng mellom den indre til
stand i bevegelsen - aktivitetsnivå og medlemstall - og de eks
terne formene for politisk praksis.

Vi må derfor fremfor alt forstå hvordan utviklinga av den nye 
politiske linja til bevegelsen ble mulig gjennom den raske øk- 
ninga av medlemstallet og - i samband med dette - i den tiltak
ende labiliteten på grunnplanet, dvs. i den stadig sterkere 
fluktuasjon i medlemsstokken. Denne fluktuasjonen var et natur
lig resultat av at medlemmene etter 1971 i stadig mindre grad 
ble vervet gjennom en skikkelig marxistisk skolering - derved 
savnet mange av dem den "hardeM motivasjon for revolusjonært 
arbeid som hadde preget medlemsmassen i venstrefasen. Den til
takende fluktuasjon viste seg ikke bare i at en del medlemmer 
gikk ut av organisasjonen etter et kortere opphold, men også i 
at mange etter en kortere periode av ganske sterk aktivitet sani 
tilbake i passivitet, og likevel opprettholdt sitt medlemsskap.

Et annet viktig trekk ved rekrutteringa var den endrede motiva
sjonen for å bli medlem som hadde sammenheng med at bevegelsen 
utviklet en stil retta mer og mer inn på lokale kampsaker og 
“fronter" av ulike slag: EF, kultur, helse, avfolking, et sted 
å være, osv. I og med at bevegelsens krefter på denne måten ble 
spredd utover et stort spekter av viktige og mindre viktige sa
ker, fikk også hele det politiske arbeidet et mer og mer lokalt 
og snevert preg. Dette førte i sin tur til at fler og fler ble 
mobilisert til medlemsskap - i ungdomsforbundet eller i partiet 
- gjennom enkeltstående og konkrete kampsaker, ofte av helt epi
sodisk karakter (f.eks. aksjonene for "et sted å være"). Med
lemmene som kom inn på denne måten, manglet et langsiktig, marx
istisk perspektiv og var ofte også sjøl klar over dette. Derfor 
hevet det seg ikke sjelden røster for å få satt igang studier
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og teoretiske diskusjoner innad i bevegelsen, men det bie all
tid med noen spede forsøk. Bevegelsen ble dermed ytterligere 
praktisistisk. Hele denne tendensen til å verve medlemmer gjen
nom lokale og kortsiktige kampsaker, kommer hos AKP-ideologene 
til uttrykk på følgende vis:

"Skal ikke medlemmer som taes opp være ’framskredne1? Jo,
- men det må først og fremst gjelde deres eget miljø; på 
jobben, i borettslaget, i frivillige organisasjoner. I 
partiet er det plass til medlemmer på ulike nivåer. Derfor 
må kravet om 1super-aktivisme1 bort! En enslig 2-barnsmor 
skal kunne ha realistiske muligheter til å bli med ...
Dette krever en ny stil i innstillinga til folk - en end
ring av vilkårene for rekruttering." (AKP(m-l) - program
mer og vedtak fra det 1. landsmøte, s.140.)

Høres ikke dette umiddelbart fornuftig ut? Er vi da ikke for at 
husmødre skal aktiviseres politisk? Eller at vanlige folk skal 
jobbe politisk i sin egen bekjentskapskrets? - Hvor lett er det 
ikke å stille oss til veggs med slike "konkrete" og "enkle" 
spørsmål! - Eller : kanskje disse problemene ikke er så enkle. 
Kanskje vi skulle lære oss å skille mellom de vakre ord som 
står på papiret og den "linja" som eksisterer i virkeligheten? 
Kanskje vi skulle prøve å tenke oss hvordan denne rekrutterings
politikken ser ut i praksis og - ikke minst - hvilke reelle 
følger dette får for forholdet mellom grunnplan og ledelse i 
bevegelsen ...

Denne rekrutteringspolitikken kombinert med innretninga av den 
politiske aktiviteten på det lokale "miljø", fører uunngåelig 
i den nåværende relativt rolige utvikling i Norge til følgende 
situasjon: Grunnplanet atomiseres i små lokale lag og i et utall 
av forskjellige "frontorganisasjoner", som har nok med "sitt" 
spesielle arbeidsfelt. Derved utvikles det ikke noe sterkt be
hov fra grunnplanet for å diskutere og utvikle politikken som 
en nasjonal og aimengyldig politisk linje. Grunnenhetenes loka
le perspektiv fører således til isolasjon både fra resten av 
grunnplanet og fra ledelsen. Resultatet blir at de ledende or
ganer blir mer og mer "frittsvevende" i forhold til medlemsmas
sen og ikke bare kan3 men i stadig større utstrekning må utvik
le de nasjonale politiske linjene i ensomhet, tilbaketrukket 
meliom sentralkomiteens fire vegger, nettopp fordi det kommer 
færre og færre impulser nedenfra.

Fluktuasjonen i medlemsstokken virker i samme retning. Grunn
planet domineres mer og mer av relativt nyinnmeldte eller av 
folk som er aktive periodevis. Dette hindrer utviklinga av en 
kollektiv bevissthet og en kollektiv oppsamling av tidligere
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erfaringer, fordi det fins færre og færre vanlige medlemmer som 
er bærere av slike erfaringer. Bevegelsens tidligere historie, 
de gode og dårlige erfaringer som er høstet i fortida, blir 
liggende igjen innhyllet i tåke. Dette er det materielle grunn
laget for at det er mulig å gjøre de samme feil opp igjen gang 
på gang, for at den politiske naivitet kan reproduseres og at 
bevegelsen kan gjennomgå en kollektiv degenerering.

Det element av kontinuitet som vi ikke finner på grunnplanet, 
finner vi imidlertid i ledersjiktet. På det personale plan er 
kjernen i dette ledersjiktet den samme i dag som for 5-6 år si
den. Omkring dette ledersjiktet er det bygd opp et apparat av 
presse, forlags-, trykkeri- og studievirksomhet m.m. De ledende 
organer, distriktsledelsene i byer som Bergen og Trondheim, sam 
dette apparatet utgjør det stabiliserende element i ml-bevegel- 
sen. Her samles informasjon om hva som skjer på de enkelte poli
tiske arbeidsområdene og hva som skjer innen organisasjonene, 
det vurderes om de enkelte politiske linjene settes ut i livet 
på riktig måte og om det eventuelt er opposisjonelle tendenser 
ute og går. Her oppsummeres på nøkternt vis tidligere politiske 
erfaringer. Det tillates ingen moralisme når de nye politiske 
linjene utvikles - disse bestemmes av taktiske ressonnement 
som er gjennomtenkt inntil det.kyniske. Forskjellen mellom at
mosfæren i disse diskusjonene og den naive moralismen som preg
er bevegelsen utad, er derfor temmelig slående. Taktikkeriet 
på topplanet og moralismen på grunnplanet utgjør fastlåste mot
setninger som betinger hverandre. Motsigelsen kan ikke eksister^ 
dersom ikke diskusjonene i ledersjiktet foregår bak lukkede 
dører i sentralkomiteen - den kynisk-taktiske machiavellismen 
må være organisatorisk-formelt atskilt fra moralismen: De to 
formene for politisk tenkning kan ikke foregå i de samme fora.

Nettopp fordi bevegelsens stabilitet og kontinuitet er knyttet 
til ledersjiktet, er det direkte livsfarlig for organisasjonen 
dersom det skulle bryte ut en motsigelse innen ledersjiktet.
De mange nye og uerfarne medlemmene ville ikke være i stand til 
å diskutere slike motsigelser på samme måten som de diskuteres 
innen ledersjiktet. En slik åpen kamp mellom grupperinger i le
dersjiktet ville utvikles ukontrollert og lett få ødeleggende 
virkninger, der slike ting som personlige forbindelser og kon
trollen innen de enkelte distriktsledelser ville avgjøre hvilk
en fraksjon som trakk det lengste strå. (Denne typen splittelse 
opplevde man i broderorganisasjonen KFML i Sverige i 1970.) De 
dyktige taktikerne i ledersjiktet er naturligvis klar over den- 
de faren - derfor diskuterer man seg alltid fram til enighet 
(eller iallfall til at et eventuelt mindretall holder kjeft om 
sin divergens) bak sentralkomiteens lukkede dører, for deretter 
å kjøre fram en linje blant medlemmene - i sentralkomiteens navi
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På grunnplanet har teorien en annen funksjon enn i ledelsen. 
Avstanden mellom ledelse og grunnplan er et uttrykk for løsri- 
velsen mellom teori og praksis. For medlemmene får teorien ka
rakter av noe fjernt og abstrakt som de ledende kameratene har 
grep om. Egentlig opphørte organisasjonen etter hvert å frem
tre som ideologisk enhetlig, eller rettere: den ideologiske og 
politiske fremtreden ble identisk med ledelsens offisielle opp
treden i skrift og tale. Bare gjennom aksjoner, avstemninger i 
ulike "frontorganisasjoner” osv., opptrådte medlemsmassen som 
en politisk enhet. Dermed opphørte også den spredning av marx
istisk teori som tross alt hadde funnet sted da bevegelsen had
de en hardere arbeidsstil og en mer "dogmatisk" opptreden. Som 
helhet ble bevegelsen ute av stand til å opptre som en kommu
nistisk avantgarde som kunne bringe et langsiktig politisk per
spektiv inn i de enkelte kampbevegeIsene. Den så ikke den marx
istiske teoriens samlende, ledende og organiserende funksjon. 
Dermed kunne den ikke "lære fra seg" på annen måte enn gjennom 
sitt eget eksempel som dyktige administratorer av "folkets kamp".

Organisatoriske oppløsningstendenser.
Ønsket om å favne bredt, om å komme med i det "gode" anti-EF- 
selskapet og om å spille en ledende rolle i "massekampen" er 
det feilaktige teoretisk-politiske utgangspunkt som fører til 
en endring i rekrutteringspolitikken og i hele det indre liv i 
ml-bevegelsen. Endringa i medlemssammensetninga utgjør så i sin 
tur en "materiell basis" som muliggjør en videre høyreutvikling 
og i det hele tatt gjør det lettere å foreta endringer av "lin
ja". Disse to momentene utgjør allerede isolert sett svært mye 
av forklaringa på bevegelsens utvikling siden 1971. Men for å 
få et mer komplett bilde, må vi også nevne en del andre feno
mener som mer eller mindre kan avledes av de grunnleggende for
hold som vi tidligere har snakket om.

Parallelt med den kvantitative ekspansjon og det minskede akti
vitetsnivået inntrådte det også endringer av organisatorisk ka
rakter. Direktivbruken overfor de lokale enheter ble innskrenk
et, og arbeidsplanene ble mindre stramme og mer tilpasset de 
lokale forhold. Dette reflekterte den økende vekten på arbeids
oppgaver av mer lokal karakter og den minskede betydninga av å 
fremstå politisk og teoretisk enhetlig. Men det viste også at 
det ikke lenger var mulig å legge opp arbeidsplaner for de lo
kale enhetene på sentralt hold på grunn av fler og fler rela
tivt passive medlemmer og på grunn av ujevnt aktivitetsnivå i 
de forskjellige lokale enhetene. Det samme var langt på vei til
felle med sentrale studieopplegg. Likeledes ble direktiver og 
interne kampanjer som var igangsatt fra ledende hold, tatt mind
re alvorlig og ofte ikke gjennomført skikkelig fordi bare en
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del av medlemmene fortsatt rettet seg etter direktiver. Dess
uten oppsto det ofte en tendens til at det enkelte medlem som 
sto nærmere realitetenes verden enn ledelsen, innså at de mål
settinger og prosjekter man opererte med i det praktiske arbei
det, ikke lot seg gjennomføre.

En del prosjekter som det til tider var lagt ned en god del ar
beid i (som f.eks. lokale "lagsaviser" og organiseringa av sym
patisørene i "propagandalag"), døde stille hen uten at det blant 
medlemmene ble gort oppsummeringer av disse erfaringene. Det 
samme gjaldt i stor grad forsvinneingsnumrene til organisasjon
er der ml-bevegelsen hadde vært den drivende kraft, som f.eks. 
Faglig Studentfront på universitetene og Arbeiderkomiteen mot 
EEC og dyrtid (som i måneder etter avstemninga arbeidet for en 
"varig front" mot EF).

Det kan sies mye ille om den tidligere "krigskommunistiske" ar
beidsstilen, og vi er langt på vei enige i vurderinga av de 
svake sidene ved denne arbeidsstilen som er foretatt fra leden
de hold i bevegelsen (Jfr. særlig AKP(m-l) - programmer og ved
tak fra det 1. landsmøte, s.141). Spørsmålet er bare hva som 
skal settes istedet. For oss virker det som om "krigskommunis- 
men" på ukontrollert vis er blitt erstattet av en tendens til 
"liberalisering" av partilivet, en tendens som fra ledende hold 
kanskje kan holdes i sjakk gjennom appeller om "oppstramming", 
men som ikke kan utryddes fordi den er knyttet til den rådende 
rekrutteringspolitikken. Når slike ting som oppmøteplikt på in
terne møter, eksterne aksjoner, demonstrasjoner etc. ikke fung
erer skikkelig lenger, så inntrer det uunngåelig oppløsnings
tendenser og følgelig øker avstanden mellom tilstanden på grunn
planet og i ledersjiktet..I en slik situasjon kan ikke den de
mokratiske sentralismen fungere, og vi kan vanskelig se annet 
enn en tom frase i uttalelser som at AKP "i det indre partiliv 
bygger ... videre på den bolsjevikiske tradisjon". (Programmer 
og vedtak fra det 1. landsmøte, s.143).

Den interne debattens karakter.
Jo mindre gjennomtrengt grunnplansarbeidet er av marxistiske 
problemstillinger, desto sikrere er det herredømmet som utøves 
av ledelsen i kraft av dens overlegne skolering og i kraft av 
dens tolkningsmonopol på den marxistiske teorien. Jo mer markant 
denne tendensen blir, desto mindre risikabelt blir det å slippe 
løs diskusjoner - ledelsen er hele tida sterk nok til å tilba
kevise eventuelle opposisjonelle tendenser, eller - dersom op
posisjonen er gjenstridig - samle medlemsmassen mot opposisjon
en. Det har da heller ikke i de seinere åra manglet på såkalte 
"breie, demokratiske diskusjonsbevegelser" der alle kan "si alt 
uten forbehold". Slike diskusjoner er et resultat av press fra
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deZev av medlemsmassen, hvoriblant det også finnes potensielle 
opposisjonsfolk. I stedet for å risikere en ukontrollert oppo
sisjonell utvikling, sørger ledelsen i slike tilfelle for at 
det blir satt igang en diskusjonsbevegelse under dens kontroll 
og i realiteten ut fra premisser og rammer som den bestemmer.
På denne måten kan bevegelsen få et skinn av å være mer demo
kratisk i sitt indre liv enn i den harde venstrefasens tid.
Disse diskusjonene må likevel sees som positive foreteelser; 
de øker muligheten for at ml-bevegelsen kan komme til klarhet 
over en del av sine svakheter, og de gir de opposisjonelle stør
re muligheter. Innholdsmessig begrenses diskusjonene for det 
første ved at det stort sett er de mindre, sekundære spørsmål 
som debatteres, mens det primære, bevegelsens generallinje, i 
realiteten er ledelsens sak. Det alminnelige medlem kvier seg 
naturlig nok for å kritisere generallinja dersom han eller hun 
ikke føler seg sikker i sin sak, for en slik kritikk fører all
tid til at en får avviker-stemplet på seg. De interne debatt- 
organ preges derfor av at alle innleggene omhyggelig holder seg 
innafor visse rammer, og dermed føres diskusjonen ofte vekk fra 
hovedspørsmålene.

For det andre begrenses diskusjonene innholdsmessig ved at de 
står i et fullstendig uforpliktende forhold til bevegelsens po
litiske praksis. Folk som i større eller mindre grad er opposi
sjonelle, kan gjerne få nrase fra seg" i bredt anlagte diskusjo- 
ner, bare resultatet av kritikken ikke får noen praktisk betyd
ning. Da tillates det også at man tar opp prinsippielle og øm- 
tålelige punkter, f.eks. demokratiet i bevegelsen, dogmatismen 
i teorien, stalinismen, osv. Så kan man etter en stund oppsum
mere og "avslutte" diskusjonen, slå fast at det har vært en liv
lig diskusjon der mange syn har kommet fram - og deretter glem
me det hele uten at noe virkelig har skjedd.

Etter bruddet i Bergen var det en god del medlemmer som mer 
eller mindre var enige i de standpunktene opposisjonen hadde 
stått for, og det ble da også satt i gang diskusjoner - ikke 
bare i Bergen - men i alle universitetslagene og også i noen 
andre lag. At disse synspunktene (som det fortsatt eksisterer 
en del av) når det kommer til harde politiske realiteter der 
det står noe på spill, blir feid til side av ledersjiktet, har 
vi et godt eksempel på i nomineringsprosessen foran valget til 
sentralstyre i det nye studentforbundet (NKS). Gjennom å sette 
opp såkalte "kriterier" for hvem som kunne nomineres, sørget 
ledelsen for at ingen opposisjonelle skulle komme med i det nye 
sentralstyret, men bare folk som alltid hadde sluttet opp om 
"linja", gjennom de forskjellige fasene. Siden disse detaljerte 
"kriteriene" kaster lys over de indre mekanismene i bevegelsen, 
skal vi nevne noen av punktene. Det viktigste er "lojalitet til
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ledelsen ... Dette vil si kamerater som har holdt fast ved de 
grunnleggende prinsippene i marxismen-leninismen Mao Tsetungs- 
tenkning i ulike perioder og situasjoner." (Studentforbund, in
ternt medlemsblad. Januar 1974, s.9-10). Dette blir så "konkre
tisert" slik at ingen skal "misforstå" hvem det er mulig å no
minere:

"Kamerater som har stått for en riktig politikk i forhold 
til KUL, KAG og mobilisert bevegelsen til kamp mot disse 
gruppenes feilaktige ideologi. Som ikke (sic!) har ment 
de (KUL/KAG) representerer mye riktig i sin kritikk og 
dermed har unnlatt å kjempe.
- Kamerater som hele tida jobba bra under valgkampen, og 
som ikke på noe tidspunkt vakla i forhold til SV.Ikke men
te vi kunne trekke lister etc.

- Gikk kameraten inn for ei riktig linje i kampen mot Hov
den (= kampen mot MLF i 1971) på et tidlig tidspunkt - 
eller vakla han/hun lenge?
- Støtta opprettelsen av AKMED (høsten 1970), mente det 
var riktig å samarbeide med FB." (Studentforbund, Januar 
1974, s.10).

Vi tror det er nok "kriterier" for denne gang, og stopper her. 
Det framgår tydelig at ledersjiktet anser mulighetene for utvik 
linga av "opportunistisk ideologi" på universitetene for å være 
ganske store, og at de har anstrengt seg kraftig for å sette 
opp et "idiotsikkert" system av restriksjoner mot avvikere. Det 
er et velkjent stalinistisk trekk at det ikke bare kreves "en
het" på dagens spørsmål - det tillates heller ikke mer enn ett 
syn på bevegelsens "ærerike" fortid.

Så kan jo de som eventuelt ennå ikke er "konsolidert" på spørs 
målet om "venstre"-opportunismen, få lov til å sette i gang 
enda en brei og demokratisk diskusjonsbevegelse ...
Så lenge man nøyer seg med å diskutere "ufarlige" spørsmål el
ler diskusjonen forløper uten noe forpliktende forhold til det 
praktiske arbeidet, kan det synes som om det indre demokratiet 
er godt utvikla. Og slik vil det lett bli når de mange nye og 
uerfarne medlemmene mangler det teoretiske fundament å utvikle 
en prinsippiell kritikk ut fra. Men det blir annerledes straks 
en konsolidert opposisjon trer fram og stiller spørsmål om le
delsens tolkningsmonopol på den marxistiske teorien. Det er 
først da at det indre demokratiet blir satt på prøve.
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Politikkens privatisering og opposisjonens atomisering.
Enhver som har hatt befatning med opptakskravene til en av ml- 
bevegelsens organisasjoner, vil vite at enhver har muligheter 
til å bli medlem, bare man ikke er "skolert trotskist". I dette 
ligger det at enhver kan stå som medlem bare man viser lojali
tet mot ledelsen og ikke aktivt arbeider for et "partifiendtlig" 
syn i en eller flere saker innad i organisasjonen. På den annen 
side fører den prinsippløse rekrutteringspolitikken til at uen
ighet, skepsis eller "tvil" på et eller flere punkter ikke på 
noen som helst måte er noe hinder for medlemsskap - bare man ik
ke er "skolert".

Denne rekrutteringspolitikken fører’ naturlig nok til at det 
innen bevegelsen blir gående en rekke medlemmer med større eller 
mindre "avvik", større eller mindre skepsis på et eller flere 
av de politiske prinsippene som nettopp karakteriserer ml-beve- 
gelsen. (Det ikke ukjente såkalte "spørsmålet om Stalin" er et 
av mange eksempler.) Samlet skulle derfor disse medlemmene ut
gjøre et ganske stort opposisjonelt potensial. Men det blir en 
opposisjon av en noe eiendommelig karakter. Den har mer eller 
mindre i utgangspunktet frasagt seg retten til å slåss for sine 
standpunkter innad i organisasjonen - medlemsskapet innebærer 
nettopp at man ikke skal arbeide aktivt for det punktet hvor 
man divergerer fra ml-bevegelsens, dvs. ledersjiktets syn. Det 
fins en rekke motiver som fører slike "avvikere" til ml-beveg- 
elsen: "det finnes ingen alternativer", "det er her en kan få 
gjort noe", "det er umulig å være uorganisert enkeltindivid", 
"ml-erne er iallfall de mest aktive" osv. Så blir det til at 
man gir etter for oppfordringene til å bli medlem og slår seg 
til ro med at det er et par punkter i ml-ideologien som det er 
problematisk å svelge. Kanskje er det også teoretiske og "ab
strakte" spørsmål det dreier seg om som ikke har så stor be
tydning for det praktiske arbeidet som gjøres her og nå ...
Og så er det kommet i stand en merkelig forsoning mellom jeg 
på den ene siden og den store, ugjennomsiktige, abstrakte ml- 
bevegelsen på den andre.

Denne mekanismen - som især en del intellektuelle innafor AKP 
er underlagt - gjør det umulig for denne typen opposisjon å ar
tikulere seg på en prinsippiell og generell måte om partiets 
politikk. Deres partiarbeid er oftest av reint praktisk karak
ter på områder der deres prinsippielle innvendinger ikke har 
umiddelbar betydning - på den måten finner de "sin plass" i AKP 
uten at den motsigelsesfyllte situasjonen blir akutt. Samtidig 
kan de til en viss grad tillates å ytre seg skriftlig i spørs
mål av annenrangs betydning i partiets politikk og i reint teo
retiske spørsmål. Men dette foregår i fora i utkanten av eller 
helt utafor partiet. (F.eks. i Materialistentidsskrift for
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dem Mmed spesiell interesse for teoretiske spørsmål", i univer- 
sitetsseminar, gjennom bøker og tidsskrifter utafor partiets 
kontroll etc.) I de sentrale fora - som f.eks. Klassekampen - 
har denne kategorien medlemmer naturligvis ingen innflytelse. 
Slik går det til at mange av de beste teoretiske kreftene i be
vegelsen overhodet ikke arbeider teoretisk på en forpliktende 
måte, dvs. i en forpliktende sammenheng med den praktiske poli
tikken. Når disse likevel blir stående i partiet,har det, som 
antydet, sammenheng med at de på individuell basis skaper sin 
egen mer eller mindre spesielle begrunnelse for å slutte seg 
til bevegelsen - begrunnelser som ikke er de samme som partiets 
(dvs. partiledelsens) egen begrunnelse for partiets politikk. 
Premissene for å slutte opp om bevegelsen blir altså annerledes 
enn bevegelsens (=ledersjiktets) offisielle forklaring på hvor
for folk slutter opp om den.24

Hva betyr disse fenomenene? I siste instans et individuelt for
hold til partiet - oppmerksomheten blir fiksert på mitt proble
matiske forhold til bevegelsen og ikke på bevegelsens problemei 
som sådan, ikke på bevegelsens eget problematiske forhold til 
arbeiderklassen. Blir bare mitt problem løst, så har det viktig 
ste - det eksistensielle problem - fått sin løsning. (Igjen 
kan Arild Åsnes stå som eksempel.) Politikken er blitt privati
sert. Spaltingen mellom teori og praksis, mellom den optimist
iske dogmatismen og den virkelige situasjonen, dukker opp som 
en spalting mellom bevegelsens fremtreden i den borgerlige of
fentligheten og en privatsfære på grunnplanet i bevegelsen der 
den fundamentale tvil og skepsis søker sin tilflukt.

Dette forholdet til politikken fører altså til en atomisering 
av den potensielle opposisjonen som er til stede. Så går man i 
uvitenhet om at også andre bærer på den samme tvil. Tvilen blii 
oppfattet som personlig svakhet: opposisjonen er blitt til et 
personlig-moralsk forhold - den antar skikkelsen av den kronisl 
dårlige samvittighet. Ml-eren som anstrenger seg for å "stå på 
linja" - som gjerne Vil være troende, er ikke noe ukjent fenom
en .

Men i privatsfæren - i samtalen i den engere krets - lærer vi 
også andre typer av opposisjonelle å kjenne: den frustrerte ml 
er, den kyniske, den spydig-ironiske osv. Slike holdninger opp 
trer først etter en tids medlemsskap, etter at den første nai
vismen og illusjonene om en rask reformering av bevegelsen er 
gått tapt. Felles for dem er resignasjonen og passiviteten. Ut 
fra disse holdningene kan det aldri - like så lite som ut fra 
den dårlige samvittighet - utvikles noen reell opposisjon.
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Aksjonisme og legalisme. To motstridende tendenser.
Den beskrivelse og analyse av ml-bevegelsen som hittil er gitt, 
må ikke forlede noen til å tro at det i bevegelsens utvikling 
kun har eksistert én tendens og kun ett mulig utviklingsforløp 
som så å si kan fremstilles som ren logikk. Vi nevnte så vidt 
at det i 1971 forelå flere utviklingsmuligheter. På et visst 
tidspunkt kommer så "the point of no return",og dermed er vis
se utviklingsmuligheter stengt for alltid eller for meget lang 
tid fremover.

Dette forholdet - som gjelder for ethvert partis utvikling - 
illustreres svært tydelig gjennom utviklinga på venstresida i 
Sverige, der det i løpet av 1970 fant sted en omfattende split- 
telsesprosess, slik at det som fantes som tendenser innafor 
den norske ml-bevegelsen, i Sverige ble sjølstendiggjort i for
hold til hverandre i en rekke forskjellige organisasjoner. Idet 
vi forutsetter at forholda i Sverige og Norge er sammenlignbare, 
kan vi si at den svenske situasjonen gjør det mulig å studere 
de enkelte tendenser og utviklingsretninger i ren form, så å 
si i sin Mimmanente logikk", noe som i Norge er svært vanskelig. 
Imidlertid er det lett å se at SKP i Sverige (tidligere KFML) 
og "vår egen" ml-bevegelse har hatt en parallell utvikling - 
de oppfatter seg da også som "broderpartier". Denne utviklings
retningen er nå kommet så langt og er såpass konsolidert at det 
er umulig å tenke seg - uten gjennom voldsomme indre kriser og 
sannsynligvis splittelse - en utvikling av den norske ml"-beve- 
gelsen i retning av KFMLr eller en annen av de "venstre-oppor- 
tunistiske" gruppene.
Men som følge av at det oppstår stadig nye politiske spørsmål 
som følge av den totale samfunnsmessige utviklinga, oppstår 
det også innen ethvert parti nye stridsspørsmål og nye tenden
ser i forsøket på å formulere svar på de nye spørsmålene. For 
det dreier seg her om "spørsmål" som er påtvunget organisasjo
nen av den ytre samfunnsmessige situasjonen og som det derfor 
må formuleres svar på dersom organisasjonen fortsatt ønsker å 
eksistere som en politisk faktor.25

Det som her er sagt, skulle altså bety at ml-bevegelsens utvik
ling fortsatt er en motsigetsesfyllt utvikling, til tross for 
at den fra omkring 1971 temmelig entydig slo inn på "folkelig- 
hetens" og prinsippløshetens politikk. Det ligger nemlig uav
klarte indre motsigelser også i den nye ideologien, motsigelser 
som vil bryte tydeligere fram i en situasjon med en mer skjerp
et klassekamp enn i dag. Inntil en akutt krise inntrer i en 
slik skjerpet situasjon, vil disse motsetningene leve side om 
side i et konkurranse-forhold innafor ml-bevegelsen og dermed 
være kilden til fortsatt politisk vakling.
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Forskjellen mellom de to tendensene vi vil kalle aksjonisme og 
legalisme 3 er nettopp oppstått på basis av den nye situasjonen 
som er utvikla etter 1971. På den ene siden fremhever den nye 
folkelighetsideologien - her stort sett i likhet med den gamle 
linja fra venstre-fasen - at "bare folkets egen kamp nytter" i 
motsetning til all legal, parlamentarisk virksomhet. (Jfr. Pro
grammer og vedtak fra det 1. landsmøte, s.40). Dette resulte
rer altså i et intenst arbeid for dannelsen av "fronter", ak- 
sjonsenheter osv., på enhver "kampsak" som måtte dukke opp. Be
vegelsen forstår seg nettopp som ledelsen i og utløseren av en 
slik "folkelig organisering". Og enda viktigere enn det ideo
logiske moment: det er nettopp gjennom denne aksjonismen at 
bevegelsen skiller seg ut fra partiene innafor SV. Dette er et 
ytterst viktig punkt, for uten denne atskillelsen ville ikke 
bevegelsen ha noen skikkelig eksistensberettigelse (bortsett 
fra et reint ideologisk forhold: bindingen til Kina og den til
svarende aggressive holdninga overfor Sovjet), den ville mang
le en profilering og dermed få vansker med rekrutteringa på 
grunn av det mye større SV. Folk ville få problemer med å se 
noen praktisk-politisk forskjell på AKP og SV, noe som kom til 
å bety at de som ellers "normalt" ville gå til AKP, heller val* 
te SV. (Slike tendenser gjorde seg gjeldende under stortings
valget i 1973, og ble klartr erkjent av ledelsen i ml-bevegelsei

På den andre sida har aksjonismen i dagens situasjon med en 
svakt utvikla klassekamp, sine klare begrensning er. Største
delen av det arbeidende folket er ikke innstilt på å føre en 
slik sjølstendig kamp for sine egne interesser. Slike masseor
ganisasjoner som fagforeningene og småbruker-laget har ikke ml- 
bevegelsen noen innflytelse over, slik at det her er umulig å 
"lede masse-kampen" og derigjennom markere en politisk profil. 
I den grad disse organisasjonene setter igang aksjoner, så er 
de dessuten sterkt prega av et legalt og reformistisk siktemål 
(med unntak av de tariffstridige streikene i 1970).

I praksis blir det derfor bare i deler av mellomsjiktene at 
ml-bevegelsens aksjonisme kan sies å ha en viss gjennomslags
kraft, og da først og fremst i de statsfinansierte sektorene 
(undervisning-, helse-, sosial-, og kultursektoren). Statens 
budsjettpolitikk for disse uproduktive sektorene fører til at 
det her skapes et permanent konfliktpotensial som - kombinert 
med en ytterst svak organisasjons- og kamptradisjon - åpner en 
mulighet for ml-bevegelsen. Det er da også her - om noen plass 
i det hele tatt - at ml-bevegelsen kan sies å ha sitt sosiale 
fotfeste.

Mel heller ikke i mellomsjiktet kan aksjonismen ha noen omfat
tende og Varig karakter. Det er lett å føre en larmende agita
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sjon omkring en rekke krav. Men det er ikke like lett over et 
lengre tidsrom å føre ut den voluntaristiske ideen om at "bare 
vi kjemper hardt nok, så blir krava innfridd”, all den stund 
det viser seg at ytterst få av krava blir tatt til følge (stats- 
budsjettaksjonene kan her tjene som eksempel). Dette represen
terte et problem all den stund en vesentlig del av den nye rek
rutteringspolitikken gikk ut på å ta opp nytt "friskt blod" 
gjennom selve kampen. Uten aksjonismen ville dermed en av de 
viktigste rekrutteringsmekanismene være satt ut av funksjon.
Denne motsigelsen "løste" seg i første omgang ved at det stadig 
kom et tilsig av nye og uerfarne medlemmer, som med en entusi
astisk og enkel "tjen-folket"-ideologi kunne utgjøre drivkraf
ten i de forskjellige aksjonene som ble satt igang. Dermed ble 
problemet med de manglende resultatene av kampene mindre påtreng
ende - også i den interne offentlighet - og det var mindre ty
delig at det ut fra dette inntrådte en frustrasjonsstemning 
blant de gamle medlemmene som tidligere hadde tatt del i aksjo
nene, slik at mange av dem trakk seg stille tilbake i en passiv 
medlemsskapstilværelse. Og siden den nye, naive entusiasmen 
bygde på den optimistiske forestilling om en politisk situasjon 
så å si i permanent "oppsving", så kunne den heller ikke vare 
mer enn en kortere periode. Uten skikkelig marxistisk skolering 
og intern diskusjon - og dermed et mer langsiktig, tålmodig 
perspektiv - kunne det ikke unngåes at også en god del av de 
nye medlemmene ble passivisert. Dette forholdet slo nettopp 
sterkt ut i mellomsjiktet, som ut fra sin klassemessige stilling 
lett blir offer for en ukontrollert pendling mellom den største 
entusiasme og resignert pessimisme. Vi kan da også se at aksjo
nismen var mest fremtredende i perioden umiddelbart etter linje- 
endringa i 1971 og fremover til EF-avstemninga høsten 1972. Det 
var nettopp i denne perioden at AKP-ideologene sto fram med de 
mest optimistiske visjoner om den snarlige revolusjonære utvik
lingen.

Til forskjell fra arbeiderklassens kamp mot kapitalistene, som 
er knytta til en fast og lett identifiserbar materiell struk
tur i dette samfunnet, og derfor nødvendigvis må få en mer el
ler mindre kontinuerlig karakter, så er disse "folkelige kamp
ene" konjunkturaktige, har ofte tidsavgrensa aktualitet og "ut
kjempes" av klassemessig mindre homogene grupper. Dette gjør 
at deltakerne ofte ikke har kontakt med hverandre uten akkurat 
i selve aksjonen, og derved blir dannelsen av kollektive erfa
ringer og en kollektiv anti-kapitalistisk bevissthet vanskelig
gjort.

Den legalistiske tendensen i ml-bevegelsen representerer enda 
et skritt vekk fra den "rabulistiske" fortida, for her er håde 
det prinsippielle sosialistiske perspektivet og den militante
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aksjonismen underordnet det "seige og tålmodige" arbeidet i 
parlamentariske organer og i de "folkelige masseorganisasjone
ne" av LOs type. (I studentpolitikken gir dette seg utslag i 
at man ikke bare spiller en dominerende rolle i organer som 
studenttinget, men også lar seg velge inn i styret i Student
samskipnadene for derved å bli direkte involvert i den forret
ningsmessige driften av kantiner, hybelhus og sommerhotellerI)

Legalismen har sitt "spontane" grunnlag først og fremst i nød
vendigheten av å markere seg sterkt i EF-avstemninga og - ikke 
minst - i forbindelse med stortingsvalget i 1973. Dernest er 
det også grunn til å tro at AKPs forsøk på å få fotfeste i ar
beiderklassen og i'fagforeningene - hvor det er umulig å føre 
en aksjonistisk politikk - har fremmet den legalistiske tenden
sen .

Det positive ved den legalistiske tendensen er at den represen
terer en ny realisme som er oppstått som en reaksjon på det tid 
ligere overoptimistiske perspektiv:

"Bare års seigt og tålmodig arbeid i folkets interesse 
kan skape den tillit og de røtter som virkelig utvikler 
partiet til den norske arbeiderklassens politiske for
tropp." (Programmer og vedtak fra det 1. landsmøte s.150).

Samtidig snakkes det fortsatt om et "oppsving i klassekampen, 
der bl.a. deltaking i parlamentariske valg og styrking av en 
brei nasjonal enhetsfront står på programmet" (ibid., s.148). 
Man har altså ikke sjøl erkjent hva den legalistiske tendensen 
innebærer og at den nettopp er forsøket på å formulere et poli
tisk svar på en situasjon som ikke er prega av "oppsving" i 
klassekampen. Under valgkampen i 1973 førte dette til et merke
lig forsøk på en kombinasjon av aksjonisme og legalisme, sam
tidig som den prinsippielle sosialistiske propagandaen ble full
stendig underordna dette:

"Kommunistene må innafor Rød Valgallianse kjempe for en 
annen type valgkamp enn den vi vanligvis ser i Norge. Mål
settinga må være at de kravene og parolene som stilles, 
må være nær knyttet til den massebevegelsen (!)som faktisk 
finnes." (Røde Fane^ 4/1973, s.10).

Den samme tendens kommer kanskje enda tydeligere til uttrykk i 
utsagn som at AKP "ønsker å understreke at valget i første rek
ke er et spørsmål om å styrke folkets egen organisering for 
kamp> ved å gjennomføre en masseagitasjon." {Klassekampeny 18/ 
1973). Når det så i realitetenes verden ikke finnes noen masse
bevegelse å knytte det legal-parlamentariske arbeidet sammen
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med, blir det wmlig å skille en AKPer fra en hvilken som helst 
annen legal reformist. Dermed er det avgjørende problemet med 
ml-bevegelsens sjølstendige profilering igjen dukket opp.

Den lagalistiske tendensen blir altså ikke erkjent som det den 
egentlig er, noe som f.eks. fører til at man kaster absolutt 
alle krefter inn i en valgkamp i månedsvis før valgdagen - i 
trua på at denrie virksomheten står i sammenheng med en "masse
bevegelse" . Ubevisst har man akseptert at en større oppslutning 
fra det arbeidende folk innebærer at man fremtrer som mer "sam
funnsansvar lig" og villig til å arbeide innafor det eksisteren
de systems legale rammer:

"Derfor vil vårt parti - under de nåværende samfunnsfor
hold - kjempe med fredelige midler for det arbeidende fol
kets umiddelbare og langsiktige interesser." (Programmer 
og vedtak fra det 1. landsmøte, s.7).

På samme måte som de to valgkampene i 72 og 73 , har arbeidet i 
fagforeningene bidratt til å fiksere bevegelsens oppmerksomhet 
på de rent legale og "institusjonelle" arbeidsformene. I et 
innlegg i medlemsbladet Tjen Folket før stortingsvalget ble 
sammenhengen mellom disse to arbeidsfeltene og legalismen ut
trykt på denne måten:

"Det er helt klart at vi ikke har gjort noe gjennombrudd 
her (dvs. i industrien). Vi ser det slik at vi ved en 
eventuell valgdeltakelse kan gi MLG et mere legalt skinn 
og på denne måten kanskje vinne mere innpass i industrien." 
(Tjen Folket3 7/1972, signert "Kamerater fra Vestlandet", 
s.7).

Vi tror disse kameratene her ga uttrykk for en ganske realist
isk prognose og for en riktig vurdering av legalismens egent
lige funksjon, en funksjon som fra ledende hold blir tilslørt 
av en fraseologisk språkbruk. Men det sterke ønsket om å få 
innflytelse i den tradisjonelle arbeiderklassen har iallefall 
ført til at man har tatt et bevisst oppgjør med aksjonismen i 
fagforeningsarbeidet:

"Landsmøtet vil understreke at problemet i dag heller lig
ger i at partilaga ikke konsekvent nok arbeider utifra at 
fagbevegelsen er den viktigste masseorganisasjonen. For 
ofte er det sånn at deltakelse i små og forholdsvis snevre 
aksjonsenheter blir prioritert høyere enn medlemmenes inn
sats i sin egen forening eller klubb. Skal partiet bedre 
kunne tjene arbeiderklassen - og styrke røttene i den - 
må vi også i praksis se på fagbevegelsen som det viktigste
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kampområdet for vårt arbeid.
Medlemmene av AKP(m-l) bør overalt stille til valg til 
styrer i klubber, foreninger, avdelinger og forbund hvis 
arbeidskameratene har tillit til dem. Partimedlemmene må 
aldri kreve at arbeidskameratene skal være enige med dem 
i ett og alt." (Programmer og vedtak fra det 1. landsmøte, 
s.124) .

Dette er hva som ble vedtatt, og som vedtak gir det iallefall 
uttrykk for en mer langsiktig og realistisk tenkemåte. En an- 
nen sak er de praktiske resultatene. Disse resultatene utvik
ler seg bak ryggen på ml-bevegelsen og i stor utstrekning uta
for dens kontroll. Ledelsen i bevegelsen har aldri trengt ned 
til grunnmotsigeIsene i bevegelsen,og dette gjør bevegelsen 
til et motsigelsesfyllt hele i seg sjøl. Den har istedet tatt 
tak i visse fremtredelser av disse grunnmotsigelsene og forsøkt 
å "løse" dem. Resultatet blir en innholdsløs, nudialektiskM 
pendling mellom ytterligheter: mellom aksjonisme og legalisme, 
mellom ønsket om arbeiderforankring og redselen for å miste 
sin spesielle politiske profil, mellom nødvendigheten av teo
retisk skolering for å "ta opportunistene" på den ene siden og 
teorifiendtligheten og den prinsippløse rekrutteringspolitikken 
på den andre. I denne forstand er ml-bevegelsen fanget av situ
asjonen og dømt til politisk vakling. Et uttrykk for dette di
lemmaet er den ideologiske "opprustning" på spørsmålet om dag
ens Sovjetunionen som i den siste tida (sommeren 74) har fore
gått internt med en påfølgende ekstern offensiv mot SV akkurat 
på dette punktet. På ledende hold har man ganske riktig for
stått at SV i sin nåværende forfatning er sårbart på dette punkt
et - man søker derfor den sjølstendige profilen ikke gjennom 
aksjonismen, men på det rent ideologiske området. Dermed kan 
bevegelsen ved å kjøre ut offensivt, sjøl bestemme terrenget 
for den politiske drakampen, og ikke bli et offer for de ytre 
begivenhetene slik det var tilfellet i EF-kampen og stortings
valget.

Men også denne ideologiske offensiv fører til at gamle velkjen
te motsigelser reproduseres og dukker opp igjen. I kjølvannet 
på en intern skoleringskampanje på "sosial-imperialismen" vil 
det alltid dukke opp noen som begynner å. spørre om den egentli
ge, samfunnsmessige opprinnelsen til dagens tilstander. Det vil 
alltid være noen som har vansker med å svelge eventyret om et 
kupp "en gang på femti-tallet". Dermed er det duket for en ny 
omgang med det såkalte "spørsmålet om Stalin", og under tiår 
av ideologiske slaggdannelser vil man kunne arbeide seg fram 
til den virkelige ideologiske opprinnelsen til ml-bevegelsen.
Og - paradoksalt nok - en opprinnelse som bevegelsen deler med 
de nå så utskjelte "NKP-revisjonistene".
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AVSLUTNING: ML-BEVEGELSEN OG ARBEIDERKLASSEN

Den klassemessige sammensetningen av medlemsrekken i SUF/MLG 
var betinget av de sosiale sjiktene som disse organisasjonene 
vokste fram og opererte i, først og fremst studenter og ungdom 
under utdanning. Etter hvert som studentene ble ferdige med 
sine studier, utvidet ml-bevegelsen sin sosiale sammensetning 
gjennom den enkle mekanisme at dens medlemmer måtte ut i ar- 
beidslivet som lærere, kulturarbeidere, helsepersonell etc.
Den sosiale sammensetning ble utvidet til mellomlagene. Ring
virkningene rundt studentbevegelsen - der SUF dominerte omkring 
1970 - førte til at folk fra mellomlagene ble trukket til be
vegelsen etter hvert.

Ingen ting ved AKPTs politiske praksis i fortid og nåtid kan 
med nOen rimelighet sies å kvalifisere dette partiet til karak
teristikken ”den norske arbeiderklassens organiserte, revolu
sjonære fortropp”. (AKPTs partiprogram, §1). Spørsmålet om 
hvorvidt den norske arbeiderklassen selv betrakter AKP som sin 
fortropp, synes ikke å ha dukket opp i AKP-ideologenes bevisst
het, - i alle fall ikke f Ør stortingsvalget 1973.

I dokumentene fra partistiftelsen blir iallefall partiets ”dype 
røtter i arbeiderklassen” gjentatte ganger slått fast.

SUF/MLG1s innflytelse i noen streikekamper omkring 1970 er for 
de fleste tilfellene betydelig overdrevet. Ikke noe sted har 
deres innflytelse i disse aksjonene ført til politisk gjennom
brudd av mer Vccrig karakter. I Sauda fikk AKPTs Røde Valgalli
anse ved stortingsvalget 19 stemmer. Odda var det stedet det 
gikk best med 94 stemmer eller 1,7% av stemmene, det eneste 
industristedet med over 1% av stemmene. (Dagbladet 11.9.73).
På de aller fleste industristedene lå de under sitt landsgjen
nomsnitt forøvrig. Samlet fikk AKP1s Røde Valgallianse 9360 
stemmer, hvilket skulle tilsvare AKPTs og Rød Ungdoms medlemmer 
i stemmefør alder, pluss det mest trofaste sympatisørklientell, 
og knapt nok det.

Tabellene på neste side gir et inntrykk av RVTs styrke i dist- 
rikter av forskjellig karakter, sammenligna med DNA og SV. 
"Blandede tjenesteytings- og industrikommuner” omfatter her de 
4 universitetsbyene hvor konsentrasjonen av studenter, lærere, 
kulturarbeidere, kunstnere etc. er størst. Kort: yrker som er 
knyttet til overbygget eller reproduksjonen - ikke direkte til 
produksjonen. Bare Nordland (0,55) og Finnmark (0,49) av dist- 
rikter som mangler universiteter, hadde over landsgjennomsnitt. 
(Oslo 0,88, Akershus 0,50, Hordaland 0,50, Sør-Trøndelag 0,51, 
Troms 0,57).
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Den prosentvise oppslutning om partiene ved stortingsvalget 197

Kommunetype Det norske 
Arbeider
parti

Sosialistisk
Valgforbund

Rød Valg
allianse

HELE LANDET 35,29 11,23 0,43
1 Landbrukskommuner 31,87 5,58 0,20
2 Mindre sentrale, 
blandede landbruks- 
og industrikommuner 35,81 9,19 0,26

3 Sentrale blandede 
landbruks- og indu
strikommuner 40,00 8,40 0,19

4 Fiskerikommuner 29,87 8,84 0,48
5 Blandede fiskeri- 

og industrikommuner 26,49 9,43 0,31
6 Mindre sentrale 

industrikommuner 37,98 14,14 0,38
7 Sentrale industri
kommuner 40,81 11,56 0,32

8 Blandede tjeneste- 
ytings- og industri
kommuner 33,51 12,64 0,58

9 Andre kommuner 36,70 8,80 0,34

Kilde: Statistisk ukehefte^ 46/1973.

Det gjelder å forstå ml-bevegelsens historie ikke så mye som 
resultat av en bevisst plan, som av tingenes egen indre logikk. 
Denne logikken i begivenhetene må utledes fra de grunnleggende 
ideologiske elementene som alltid har vært til stede. Derfor 
blir det også en logisk sammenheng mellom venstre-fase og høyre 
fase i denne utviklinga.

Denne logikken henger imidlertid ikke i løse lufta, men trer i 
kraft og utfolder seg i den grad den er understøtta av sosiale 
krefter utafor organisasjonen. Dette bestemmes av bevegelsens 
klassebasis. Dens ideologi blir ikke en politisk kraft uten at 
den - eller i det minste visse elementer i den - svarer til 
følelsene, stemningene og aspirasjonene som er tilstede i be
stemte klasser eller sjikt i samfunnet. "Historia til et parti 
... kan bare være historia til en bestemt sosial gruppe", sier 
Gramsci. 26

Kan vi - med utgangspunkt i dette - i det hele tatt si at ml- 
bevegelsen (AKP) er et parti? For å besvare dette spørsmålet,
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er det nødvendig å trekke skillelinjer mellom tre begreper som 
står i innbyrdes sammenheng med hverandre. For det første klas
sebasis 3 som utgjøres av mennesker som støtter partiet, f.eks. 
i valg eller i ulike aksjoner, men som ikke er medlemmer. For 
det andre organisasjonens klassesammensetning3 dvs. den klasse- 
messige tilhørigheten til medlemmene i organisasjonen. (Noen 
prosentvis yrkesmessig fordeling av AKPs medlemsmasse er aldri 
blitt offentliggjort og er heller ikke kjent for de vanlig med
lemmene på grunnplanet.) For det tredje organisasjonens klasse
karakter ^ dvs. hvilken klasse eller sjikts interesser organisa
sjonens politikk er et uttrykk for..

Vi kan vanskelig snakke om noen klassebasis for ml-bevegelsen 
i den forstand at det utafor dens medlemsrekker finnes en stør
re gruppe mennesker som føler seg tiltrukket av bevegelsen. Det 
sikreste uttrykket for dette forholdet fikk vi gjennom stortings 
valget - og det etterat ml-bevegelsens aktivister hadde gjennom
ført en ganske intens valgkamp. Gjennom aksjoner, demonstrasjo
ner etc. som domineres av bevegelsen viser det seg at det, bort
sett fra medlemmene, bare finnes en liten gruppe som kontinu
erlig slutter opp. Denne gruppa er forøvrig ikke fra arbeider
klassen, men fra mellomsjiktet, og den er så ubetydelig kvanti
tativt sett at den ikke på noen måte kan utgjøre en egentlig 
klassebasis for bevegelsen. Ikke desto mindre er det fra visse 
deler av mellomsjiktene at ml-bevegelsen rekrutterer største
parten av sine medlemmer. Det dreier seg om de menneskene inna
for undervisningssystemet, helse-, sosial-, media- og kultur
sektoren som er kommet i opposisjon til det bestående og er 
blitt politisk radikalisert. Spesielle trekk ved ml-bevegelsens 
ideologi, som f.eks. synet på klassestandpunktet, får en sosial 
understøttelse i disse gruppene.

AKPs klassesammensetning domineres også av mellomsjiktet, sjøl 
om det snakkes mye om at en stor del av medlemmene er fagorga
niserte. Dette siste kommer naturligvis av at omtrent alle som 
er lønnsarbeidere, har organisert seg, og ikke av at det finnes 
mange AKP-medlemmer fra den egentlige arbeiderklassen. Men en 
ikke-proletarisk klassesammensetning er ikke nødvendigvis noe 
hinder for en økt støtte og oppslutning fra arbeiderklassen, 
like lite som en proletarisk klassesammensetning garanterer en 
korrekt politikk (jfr. DNAs utvikling)é Men for ml-bevegelsens 
vedkommende er det spesielle trekk i dens ideologi som fører 
til et fastlåst forhold til arbeiderklassen, et forhold som 
umuliggjør en positiv utviklingsdynamikk mellom klassen og par
tiet. Og denne ideologiske isoleringen fra arbeiderklassen 
styrkes gjennom bevegelsens sosiale sammensetning. Nettopp den 
misjonæraktige måten å identifisere seg med arbeiderklassen på 
blir noe fullstendig krampaktig (jfr. klassestandpunkts-meta- 
fysikken) som arbeiderne bare føler seg fremmede overfor. Det
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er ikke ytre, tilfeldige trekk ved ml-bevegelsen som det er 
mulig å kvitte seg med gjennom "kritikk og sjølkritikk", som 
har skapt det vanskelige forholdet til arbeiderklassen, men 
nettopp de trekk som er konstitutive for selve bevegelsen. I 
løpet av de siste åra har ml-bevegelsen kvitta seg med svært 
mange av sekterismens ytre former og effekter: man har blitt 
høflige og vennlige, man har snakket vakkert om "enhet", man 
har gått til åpen sjølkritikk av gamle feil, man har fått en 
annen og mildere tone overfor de politiske motstandere (med 
noen få unntak), og man er faktisk ofte sakligere og ærligere 
(f.eks. i forbindelse med 1. mai 74) enn mange ledende folk i 
SV. Hva er det da - etter alle disse "reformene" - som gjør for
holdet til arbeiderne så umulig? Hvor ligger hunden begravet?

Hemmeligheten finner vi i selve kjernen av "ml-ideologien", i 
et element som alltid har vært så selvfølgelig og stått så 
sentralt at man knapt har lagt merke til det: den aldri svikten 
de optimismen. Denne lettvinte voluntarismen har alltid fram
stilt det slik at grunnen til arbeidernes passivitet er at de
res ledere er borgerlige reformister, at sosialdemokratene har 
"sabotert" kampen. Bare vi får avslørt disse lederne, så vil 
arbeiderne reise seg og fylke seg under sin virkelige "fortropp 
Resultatet blir en larmende agitasjon i tide og utide overfor 
arbeiderne om kamp, aksjoner og for et utall av krav.

Men arbeiderne forblir uberørte, for det hele stikker dypere 
enn til ledelsens forræderi: Det problemløse optimistiske Ver
densbildet kommer i uforsonlig konflikt med hele den kollekti
ve erfaring som arbeiderklassen har samlet opp i de siste 40- 
50 år> dvs. siden de alvorlige nederlagene i 1920- og 30-åra 
og den herav inntrådte krisen i den internasjonale arbeiderbe
vegelsen. Og her har vi ikke bare sosialdemokratiets utartning 
i tankene. Vi tenker like mye på det veldige tilbakeslag som 
kom med utviklinga av stalinismen i Sovjetunionen, som gjorde 
slutt på den umiddelbare maktutøvelsen nedenfra, satte et 
korps av karrieremakere, byråkrater og GPU-folk i stedet, og 
derigjennom diskrediterte marxismen i den internasjonale arbei
derklassens øyne.

Arbeiderne er ikke ideologiløse, "rene" ubeskrevne blad. Sjøl 
om de befinner seg på fabrikkgolvet, blir ikke deres innstil
ling til konkrete økonomiske krav (sjøl om de også skulle være 
fremsatt av AKPere med aldri så god "masselinje"), bestemmende 
for deres totalpolitiske standpunkt. Den maoistiske strategien 
med utgangspunkt i "de umiddelbare krav" lar seg ikke anvende 
i dagens Vest-Europa. Og grunnen til dette er i siste instans 
at arbeiderne ikke har tro på muligheten for å skape et sosia
listisk samfunn. Svært mange ser på sosialismen som et vakkert
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ideals men så lenge de ikke tror at det er noen rimelig sjanse 
for å lykkes, så vil ikke arbeiderne slutte opp om noen revo
lusjonær bevegelse. Da heller holde kapitalen i sjakk gjennom 
reformer, for da settes ikke så mye på spill. Denne holdninga 
ligger til grunn for at arbeiderklassen i dag slutter opp om 
DNA og SV.

Når arbeiderne stiller spørsmål ved muligheten for å gjennom
føre sosialismen, så må dette aksepteres som et absolutt legi
timt spørsmål på bakgrunn av klassens kollektive, samlede his
toriske erfaringer. Dersom sosialistene overser og lar være å 
besvare slike spørsmål, så betyr ikke dette annet enn isolering 
fra de politisk sett mest aktive arbeidergrupper. Det er net
topp i dette perspektivet at analysen og gjennomarbeidelsen av 
de historiske erfaringer fra et marxistisk perspektiv blir så 
viktig. Ellers vil disse "onde” erfaringer lagre seg som et 
trauma, og det vil fortsatt være som Marx sier: "Tradisjonen 
fra alle døde slektsledd, tynger som en mare på de levendes 
hjerne".27 Det utvetydige oppgjøret med stalinismen følger som 
en nødvendighet av dette.28

Arbeiderne aksepterer ikke kampen for sosialismen som en ren 
viljesanstrengelse. De veit at det ikke er den "gode vilje" det 
har skortet på i arbeiderbevegelsen. Derfor stiller de seg og
så fremmed og avvisende til ml-bevegelsen fordi den blir opp
fattet som misjonær innen arbeiderklassen. Og denne oppfatninga 
er i samsvar med virkeligheten, til tross for de seinere års 
forsøk på å få vekk de mest iøynefallende sekteriske formene. 
Misjonærholdninga er nemlig et grunnleggende element fordi den 
er knyttet til "tjen folket"-ideologien.

Men ville det da ikke være mulig også å bekjempe denne holdninga 
innen ml-bevegelsen? Det ville kanskje være mulig dersom beve
gelsen fikk en noe større oppslutning fra arbeidere, og da ar
beidere som var i stand til å spille en faktisk ledende rolle 
(dvs. langt på vei trenge vekk det nåværende ledersjiktet), og 
derved bringe en realistisk arbeidermentalitet inn i bevegelsen. 
Men noe slikt ville umulig kunne skje uten en indre krise; og 
det som ville stå fram, ville i realiteten være en ny organisa
sjon, uten voluntarismen og den naive optimismen.

Det paradoksale er at ml-bevegelsen er skapt og utviklet nettopp 
på basis av den nye revolusjonære optimismen og naive entusias
men som dukket opp i mellomsjiktene i siste halvdel av 60-åra. 
Nettopp disse særegne trekk ved bevegelsen er det som blokkerer 
for kontakten med arbeiderklassen, fordi disse optimistiske og 
entusiastiske strømninger overhodet ikke har funnet noen reson- 
nans i denne klassen. De messianske overtonene^ tjen folket-
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mentaliteten3 Var konstituerende for den nye bevegelsen og 
drivkrafta bak forsøket på å utvikle et omfattende revolusjo
nært parti. Samtidig blokkerer nettopp den samme mentaliteten 
muligheten for støtte i arbeiderklassen og hindrer derved ut
viklinga aV et slikt parti. Ml-bevegeIsens grunnleggende begren- 
sninger ligger allerede i dens utgangspunkt. Dens sterke sider 
blir også dens svake sider.

"Opprøret" på 1960-tallet er forlengst historie, men en del 
av dem som våknet til politisk liv den gangen, finnes fortsatt 
i bevegelsen og preger dens karakter. Revolusjonismen forsvant 
med venstrefasen - tilbake står det mer tafatte "mobilisering 
på konkrete krav". Det som er uforandret, er tjen folket-men- 
taliteten og optimismen. Uten disse holdningeneville ikke ml- 
bevegelsen ha sikker rekrutteringsbasis i visse deler av mellom
sjiktene. Den moralsk-individuelle (eksistensielle) måten å 
komme til politikken og ml-bevegelsen på, er som sagt nær knyt
tet til disse holdningene. I det litterære uttrykk for dette 
forholdet, Arild Åsnes 1970 av Dag Solstad, finner vi de grunn
leggende elementer som er konstituerende for ml-bevegelsens 
indre liv og dens forhold til arbeiderklassen:

Arild Åsnes er en intellektuell hvis personlige situasjon ikke 
lenger fremstår som "meningsfyllt". I den ørkesløse teoretise- 
ringen blant den radikale intelligensia ser han ikke lenger noe 
praktisk perspektiv. Resultatet blir den blinde negasjon. Det 
grunnleggende anti-intellektuelle standpunktet fører ham til 
"ml-bevegelsen"s ekstreme voluntarisme, der han kan løse sitt 
problem. Han sjøl ser ikke denne voluntarismen, og enda mindre 
ser han at dens årsaker ligger nettopp i det forholdet som han 
selv vil overvinne: isolasjonen fra "folket" og fra den klassen 
som bevegelsen identifiserer seg med - uten selv å tilhøre den. 
I ml-bevegelsen blir hans behov for å "gjøre noe" tilfredsstilt 
Arild Åsnes får "gjøre noe", kollektivt, sammen med de andre. 
Han blir revet med i det særegne SUF-miljøet. Han føler samhold 
hans liv blir "meningsfyllt". Hans tvil på "SUF-linja" feies 
til side - ikke med argumenter, men fordi en slik tvil
for ham ikke blir annet enn uttrykk for småborgerlig intellek- 
tualisme.

Vi er gjennom tilfellet Arild Åsnes blitt vitne til en spesiell 
type intellektuell selvutslettelse. I stedet for som intellek
tuell å arbeide for å spre marxistisk teori og utvikle den i 
tilknytning til den politiske praksis og derigjennom yte sitt 
bidrag til opphevelsen av kapitalens herredømme, blir resultat
et intelligensiaens opphevelse av seg selv. Den eksistensielle 
"meningsfyllthet" framkommer for Arild Åsnes gjennom selve den 
"praktiske" politiske handling, deltakelse i demonstrasjoner,
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dørsalg av Klassekampen osv. Atmosfæren og stilen på de in
terne møtene gjør et uutslettelig inntrykk. Den intellektuelle 
Arild Åsnes har aldri opplevd noe lignende før: følelsen av å 
tilhøre et politisk kollektiv, en kollektivitet som forstår 
seg selv som motstykket til den borgerlige individualismen.
Han blir fascinert og vinner tro på denne kollektivitetens 
historiske misjon: "Du tilhører nå den klassen som skal styrte 
de herskende". (Arild Åsnes 19703 Oslo 1971, l.utg., s.160).

Men for å "tilhøre" arbeiderklassen, for å bli en virkelig 
"marxist-leninist", må han få et nytt forhold til utopien3 han 
må kvitte seg med all skeptisisme og'pessimisme. Det nye ved 
ml-bevegelsen ligger ikke i en ny beskrivelse, en ny analyse 
som alle andre står fremmed overfor. Det nye ligger i den opti
mistiske voluntarismen, i utopien:

"Det var der forskjellen på ham og SUF(m-l) lå. I utopiene. 
I forholdet til utopiene ... Han hatet alt snakket om 
"fullkommenhet", han hadde en så dyp mistro til det, at 
hans, når alt kom til alt, største skepsis til kommunis
men dreidde seg om at kommunistene trodde på det klasse
løse samfunnet." (s.115-116).

Og etter den store omvendelsen: "Begriper man utopiene, løsner 
grepet om halsen." (s.118). Det hele ender opp med at han gjør 
et "gjennombrudd" og får konsolidert sin "tro" på arbeiderklas
sen og utopiene gjennom en ganske konkret hendelse, sporveis- 
streiken i Oslo høsten 1970:

"Han hadde en utopi ... Borgerskapet må da knuses. For en 
revolusjonær finnes det en Utopi, den kan synes enkel, 
spinkel, men den er, når man kommer ned til selve grunnen, 
det det dreier seg om ... Uten dtømmen om folket som står 
sammen, arbeider ærlig, er ikke dette livet verd å leve.
Så banalt er det." (s.172-173).

Vi blir i Arild Åsnes 1970 vitne til en indre utvikling. Den 
formidles som indre-reflekterende monolog. Derved fremstår den 
fullstendige og uformidlede spaltingen mellom en privatisert 
sfære (tilgjengelig for det ene individet eller noen få "betrod
de" venner) som reflekterer over politikken og den intern-off- 
entlige sfæren der denne politikken har sin faktiske eksistens. 
Arild Åsnes formidler ikke sine tanker til sine nye kamerater, 
til tross for at de er av avgjørende betydning for hans politis
ke virksomhet. I organisasjonens indre liv viser individene 
seg for hverandre bare i sine ytre-politiske standpunkter. De 
tilfredsstiller gjensidig hverandres forventninger gjennom å 
spille den rolle som blir forventet av dem. Dermed konstitueres
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det politiske fellesskapet på en falsk måte, gjennom fraværet 
av skepsis, tvil, pessimisme og potensiell opposisjon. Alt det
te fortrenges til det indre-refleksive plan, for så en gang i 
framtida å dukke opp som dårlig samvittighet, resignasjon, iro
ni og - til slutt - i frustrasjonens stille forsvinningsnumre 
fra den politiske scenen.

I mellomtida fungerer Arild Åsnes som den beste sosiale basis 
for en stalinistisk organisasjonspraksis, fordi de politiske 
linjene som sådanne ikke er hans primære interesse, men ganske 
enkelt hans ønske om å gjøre noe som ledd i en historisk misjon^ 
som del i en større meningssammenheng. Slik blir det, sjøl om 
det ikke var "meningen”. Tvert om er Arild Åsnes egentlig, på 
"bunnen" av sitt sinn, en hårdnakket motstander av stalinismen. 
Men dette står det heldigvis ikke noe om i boka. Derfor kan da 
også den "autoriserte" bokanmelder i Profil nr. 5/71, legge 
sin velsignende hånd over den: "Denne boka er et godt redskap 
for den som vil styrke sitt eget klassestandpunkt."

Ml-bevegelsen vil ikke være sekt, men den kan ikke være parti. 
Så blir den noe midt imellom. Den ikler seg ulike kostymer for 
å fremstå som "ansvarlig", det ene kostymet etter det andre 
passerer revy med den største selvfølgelighet. Arbeiderne kan 
nok undre seg over dette skuespillet, men de begynner aldri å 
tro at det er "sitt" parti de har fremfor seg. Det hele er 
for perfekt, for "feilfritt". Et virkelig arbeiderparti er 
tregere, mer klosset i sine bevegelser, usikrere og med sine 
indre motsigelser blottlagt for all verden. Et slikt parti vil
le dagens arbeidere kunne kalle sitt, for de ville kjenne seg 
sjøl igjen i det. Grunnlaget ville ha vært lagt for en veksel
virkning mellom klasse og parti, for en kollektiv læreprosess 
mot en tilstand der både klasse og parti var sikrere på seg 
sjøl. Det foregår ikke noen slik læreprosess i Norge i dag, og 
for at den skulle komme igang, måtte en større del av arbeider
klassen komme i bevegelse som følge av endrede økonomiske eller 
politiske forhold. Av de parti-organisasjoner vi har, ville SV 
i en slik situasjon være det nærmeste til å representere "parti- 
sida" i en slik læreprosess. I en slik tilstand av virkelig 
bevegelse i klassen^ ville ml-bevegelsen ha valget mellom å 
kaste fra seg sine spesielle kjennetegn og gå opp i den store 
bevegelse eller å bli stående på sida av det hele.

Vi har imidlertid ikke noen tro på at det vil komme noen slik 
bevegelse i den nærmeste framtid. Ml-bevegelsen vil bestå: den 
har sin rekrutteringsbasis, og den kan mer eller mindre frem
stå som spesiell representant for visse grupper i mellomsjiktet 
Den har videre et ganske sterkt apparat som bringer stabilitet
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inn i bevegelsen. Ledersjiktet er såpass dyktig (på sine egne 
premisser) at det trolig ikke vil skje noen splittelse av be
vegelsen, men bare mindre avskallinger. Og dersom en splittelse 
skulle resultere i to organisasjoner som konkurrerte om å være 
de beste stalinistene, så var den overhodet ikke noe framskritt 
for den sosialistiske bevegelsen. I en slik situasjon ville og
så trolig mange medlemmer gå i fullstendig passivitet og deres 
revolusjonære potensial ville gå tapt for alltid eller for lang 
tid framover. Heller ikke dette ville være noe framskritt.

Hva har egentlig ml-bevegeIsens objektive funksjon fært, uan
sett dens subjektive målsettinger? Har den hatt noen progressiv 
funksjon i det hele tatt? Marx sa noe engang, som - i vår situ
asjon med en svakt utviklet arbeiderbevegelse — kan hjelpe oss 
fram til et svar:

"Utviklinga av det sosialistiske sektvesenet og av den 
virkelige arbeiderbevegelsen står stadig i et omvendt for
hold til hverandre. Så lenge sektene er (historisk) beret
tiget, er arbeiderklassen ennå umoden til en sjølstendig 
historisk bevegelse. Så snart den kommer til denne modning, 
er alle sekter vesentlig reaksjonære." 29

Den viktigste positive funksjon ml-bevegelsen har hatt, er at 
den i en lang periode har vært bærer av de nye marxistiske 
strømningene som dukket opp i siste halvdel av 60-tallet, dette 
til tross for at det var en dogmatisk marxisme som ble propa
gandert. Bevegelsen har altså hatt sin viktigste positive funk
sjon overfor de andre partier og grupperinger på venstresida 
og ikke i sitt forhold til arbeiderklassen. Den har - paradok
salt nok, og på tross av sine egne spådommer - bidratt til at 
de andre partiene, og særlig SF, har beveget seg mot venstre, 
og derved har den vært med å legge grunnen for at SV i dag pro
klamerer seg som en marxistisk organisasjon! Slik har historia 
forløpt bak ryggen på aktørene.

Bevegelsens funksjon i dagens situasjon er kanskje mer tvetydig, 
men det er iallefall feil å si at den representerer en reaksjo
nær faktor. Det fins ennå ingen Vesentlig større bevegelse i 
arbeiderklassen enn f.eks. rundt 1970, og ml-bevegelsen er et
ter hvert blitt så tilpasningsdyktig at den neppe vil opptre 
stivbeint sekterisk i en situasjon med stor bevegelse. Til tross 
for at vi ikke alltid er enig i politikken, kan vi ikke si an- 
net enn at bevegelsen på feltér som ungdoms-, soldat- og kultur
arbeid spiller en opplagt progressiv rolle. På andre områder 
igjen er dens betydning svært beskjeden, men det er ikke det 
samme som en reaksjonær eller hemmende funksjon.
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Imidlertid vil det trolig bli slik at bevegelsens betydning for 
sine omgivelser vil bli gradvis redusert etter hvert som SV 
konsoliderer seg som et parti. Den vil lage stadig mindre ring
er i vannet. I en slik situasjon er det i hele den sosialist
iske bevegelsens interesse at ml-bevegelsen ikke stiller seg i 
forsvarsposisjon, finner på "lure" taktiske vrier osv., men 
forsøker å gjøre arbeiderklassens kollektive erfaringer, samt 
erfaringene til de andre organisasjonene på venstresida, til 
et korrektiv som kan inngå som- en reell del av diskusjonene 
innad i bevegelsen. En slik integrering i venstresidas kollek
tive læreprosess, kunne muliggjøre et indre oppgjør som kunne 
bringe bevegelsen inn på en riktigere politisk kurs. Det er 
ingen grunn til å ønske at bevegelsen skal ende i sjølødeleg- 
gelse og oppløsning, for tapet av det revolusjonære potensialet 
som ligger i den, vil bli et tap for hele den sosialistiske be
vegelsen.

NOTER

1) Blant KAG/Bfs stensilprodukter er det to som er viet en 
generel.l kritikk av AKP/Rød Ungdom: A. Overrein, Ved en 
skillevei og H. Ebbing, AKP - Vakling eller utvikling?
Kan fåes ved henvendelse til KAG/B box 78, 5014 Bergen.

2) Det sentrale i spørsmålet om småborgerskapet er at dets 
eksistensbetingelser - i kraft av at det er eiendomsbe- 
sittere - er knytta til det kapitalistiske samfunnet, sam
tidig som det samme kapitalistiske samfunns utvikling 
gjennom konkurransekampen representerer en permanent tru
sel om ruin og undergang. Historisk sett er den produksjon 
måten småborgerskapet representerer, et tilbakelagt stadi
um uten framtidsmuligheter; og følgelig er den ideologi 
som forherliger og sprer illusjoner og falske drømmer om 
denne produksjonsmåten, reaksjonær i egentlig forstand. 
Dette forhindrer imidlertid ikke at småborgerskapet som 
politisk kraft kan fungere progressivt. Nettopp ut fra sin 
samfunnsøkonomiske stilling vil denne klassen oppvise per
manent politisk ustabilitet og vakling - uansett hvor tru
et dens stilling vil være innafor kapitalismen, kan den al
dri bli en revolusjonær klasse.
Det er en illusjon å tro at det bestående LO-apparatet 
kan "overtaes" innenfra og gjøres til en reell kamporgani
sasjon for arbeiderklassen. En faglig kamporganisasjon 
betyr et brudd med LO-ledelsens "samfunnsansvarlige" ideo
logi, og bare ut fra dette grunnlaget bør revolusjonære 
la seg velge til faglige tillitsverv. At en slik linje
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vinner fram, vil i praksis bety enten en fullstendig split 
telse av LO eller at enkelte fagforeninger løsriver seg 
fra LO-ledelsens innflytelse og fører sin egen sjølstendi
ge linje. Å stille parolen om å gjøre fagforeningene til 
kamporganisasjoner uten å føre ut dette perspektivet,, før
er uunngåelig inn i den reformistiske legalismens villniss 
Dette betyr imidlertid ikke^ at det i den nåværende situa
sjonen, der LO-ledelsen ennå ikke er avslørt av arbeiderne 
skulle være riktig å oppfordre til å arbeide utafor fag
foreningene.

3) Her skylder vi å gjøre oppmerksom på, ikke minst overfor 
våre trotskistiske kamerater, *at heller ikke opposisjonen 
før bruddet med MLG/SUF hadde skikkelig kjennskap til 
Trotskys politiske og teoretiske standpunkter, med den 
følge at også vi ble fanger av denne mystifiserte trotsk- 
isme-oppfatninga. Når vi ble anklaga for trotskisme, for
dømte vi "trotskismen” ut fra det forvrengte bildet som 
var skapt innafor ml-bevegelsen, bortsett fra at vi tok 
avstand fra de mest vulgære utslag av denne "kritikken".
Vi overbetonte f.eks. feilene til venstre-opposisjonen i 
Sovjetunionen på 1920-tallet og tenderte mot å si at det 
ville gått "like ille" dérsom denne grupperinga hadde gått 
seirende ut av kampen med stalinistene. Alt dette var et 
defensivt reaksjonsmønster, fullstendig på den stalinist
iske MLG-ledelsens premisser. Nå skjønner vi at det over
hodet ikke er mulig å føre en rasjonell diskusjon innafor 
AKP/RU om dette temaet. De trenger sin satan uberørt; det 
er faktisk en nødvendig bestanddel av den stalinistiske 
mytologi, uten hvilket stalinisme ikke var stalinisme.
En helt annen vilje til å gå inn på en reell debatt om 
trotskismen og dagens revolusjonære strategi møter vi hos 
de forhatte trotskistene sjøl. Vi foreslår derfor at AKP/ 
RU fortsetter å diskutere "trotskismen" med seg sjøl, og 
at de som ønsker en reell konfrontasjon med trotskismen, 
heller bør se på slike tidsskrifter som Oktober (utg. av 
Oktobergruppa, Norge), Fjarde Internationale (Revolutio- 
nåre Marxisters Forbund, Sverige) og Die Internationale 
(Gruppe Internationale Marxisten, Vesttyskland).

4) "Til spørsmålet om partiet" av MLGs AU og SUF(m-l)s AU i 
den interne diskusjonsbulletinen Enhet - Kritikk - Enhet 
(EKE)> 2/1971, bilag s.12.

5) Vi snakker ikke her om klassebevissthet i den betydninga 
som den unge Lukacs gjør det, dvs.- som såkalt "tilregnet" 
klassebevissthet. (Gesehichte und Klassenbewusstseinj Ber
lin 1923, s.62).- Vi nevner Lukacs fordi ml-bevegelsens
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oppfatning akkurat på dette punktet, viser en slående lik
het med hans tankegang. For oss synes det som begge posi
sjoner blander sammen klassebevissthet (klassestandpunkt) 
og marxistisk teori, noe som resulterer i et manglende 
skille mellom ideologi og vitenskap og - parallelt med 
dette - mellom klasse og parti. Dette blir mulig fordi 
begge - hver på sin måte - opererer med et fiktivt og ro
mantisert bilde av arbeiderklassen. (Mer om standpunktet 
til Lukacs seinere.)

6) I sin vurdering av EF-kampen kritiserte KAG det optimist
iske synet som hersket - ikke båre i ml-bevegelsen - men 
i stort sett alle organisasjoner på venstresida, og som 
gikk ut på at de revolusjonære, sosialistiske kreftene 
var blitt betydelig styrket. Når vi mot dette synet hevdet 
at EF-kampen ble utkjempet på småborgerskapets ideologiske 
premisser, trakk Sverre Knutsen den konklusjon at vi så
på EF-kampen "som et politisk tilbakeskritt for arbeider
klassen." ("Venstre-opportunismen i Norge", Røde Fane^ nr. 
5/1973, s.57). Han kunne ikke skjønne at også en småborg
erlig ideologi - i den gitte historiske situasjon der so
sialismen står svakt i arbeiderklassen - kunne fungere, 
om ikke revolusjonært, så iallefall progressivt.

7) Jfr. de forsøk som fra tid til annen har dukket opp innen 
ml-bevegelsen på å anvende Maos strategiske og taktiske 
prinsipper fra de militære operasjoner i den kinesiske 
revolusjon, på problemene i den politiske kampen i Norge.

8) G. Lukacs: Geschichte und Klassenbewusstsein> Berlin 1923, 
s. 35.

9) Lenin: Hva må gjøres? Verker i utvalg bd. 2, s.81, Politi
cal agitation and "the class point of view", Collected 
Works bd. 5, s.337-343.

10) "How Vera Zasulich demolishes liquidationism." Collected 
Works, bd. 19, s.412f. t

11) Lenin: "Words and deed", Collected Works, bd. 19, s.262.

12) "The basic theses against the Socialist-revolutionaries", 
Collected Works, bd. 6, s.273.

13) For den som vil bli bedre kjent med den slags historie
skrivning, anbefaler vi SUKP(b)s historie^ godkjent av 
sentralkomiteen i 1938 og Josef Stalin. En biografi3 Oslo 
1949.
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14) Statutter for SUF(m-l) og andre viktige Vedtak fra SUF 
(m-l)s 6. landsmøte i Oslo 1969, s. 26. Men denne tendensen 
har bedret seg en god del i de siste åra, noe vi f.eks. 
kan se av de historiske vurderingene som gjøres i MLGs 
studiesirkel 4. møte: Arbeiderklassen og kampen for et 
revolusjonært parti^ Oslo 1972. Men også i denne brosjyra 
forklares den manglende revolusjonen i Norge "først og 
fremst ... med at det som skulle være fortroppen alltid 
har sviktet .i det avgjørende øyeblikket." (s.37).

15) Det som her er sagt, vil vi også gjøre gjeldende for DNA- 
ledelsen. AKP-ledelsen er absolutt ikke i stand til å se 
annet enn "klasseforrædere" i DNA-ledelsen, hvilket fun
gerer som et skjellsord og derfor er fullstendig uinter
essant. Det er, i tråd med Lenin, de objektive, samfunns
messige årsakene til DNAs utvikling som er av interesse 
og hvis klarlegging kunne styrke de sosialistiske strøtn- 
ningene i arbeiderklassen. - Forøvrig er det oss komplett 
uforståelig hvordan det er psykologisk mulig for f.eks. 
folk som Bratteli og Gerhardsen å bruke et helt voksent 
liv på bevisst å føre arbeiderklassen bak lyset. Det er 
da heller ikke mulig. Begge personer oppviser en psykisk 
integritet som bare kunne være mulig dersom de sjøl fullt 
og fast trodde at det de foretok seg var til arbeidernes 
beste. Ja, ikke nok med det. Begge oppviser trekk av den 
asketiske "tjen folket"-holdninga som AKP-lederne er så 
opptatt med å innpode i folk.

16) Hva må gjøres? Verker i utvalg, bd. 2, s.72.

17) Lenin: Collected Works, bd. 19, s.346.

18) Slik oppfatter de KUL og KAG og alt de foretar seg som 
uttrykk for et eneste mål: å knuse ml-bevegelsen, hvilket 
fører til de merkeligste spekulasjoner. (Et eksempel på 
slik spekulering finnes i Materiale om KUL^ Oslo 1974, 
s.lll.)

19) KAG har gitt ut en liten dokumentasjon omkring dette brud
det og de byråkratiske manipuleringer som ledelsen i ml- 
bevegelsen benyttet seg av: Bruddet i ML-beVegelsen høsten 
1971 mellom SUF/MLG og MLF. En politisk læreprosess i sta
linistisk praksis.

20) Ml-bevegelsens binding til Kina er helt avgjørende for 
dens karakter. Denne bindingen er av nøyaktig samme type 
som Kominternpartienes binding til Sovjetunionen. Helt 
feilaktig blir Mao Tsetungs tenkning framstilt som "marx

87



ismen-leninismen i den epoke da imperialismen går mot sitt 
totale sammenbrudd og sosialismen går fram mot verdensom
spennende seier." (Statutter ... og andre viktige Vedtak 
fra SUF(m-l)s 6. landsmøte, s.7). Sjøl om reduseringa av 
marxismen til maoisme er mindre fremtredende i dag enn 
for noen år tilbake, kan vi i ei nylig publisert artikkel-” 
samling lese følgende om Mao: "Med hans arbeider har marx
ismen gjort et tilsvarende sprang framover som det den 
gjorde med Lenin. Derfor kan vi si at en marxist i dag 
ikke bare må anerkjenne Lenin, men også Mao." (Hvor går 
SV? Oslo 1974, s.42) - For vår del anerkjenner vi maois- 
men - ikke som en universelt gyldig strategi - men som en 
tillempning av. marxismen i Kina og med anvendelsesmulig
heter i den tredje verden. Foruten det vi tidligere har 
sagt i denne artikkelen, viser vi til A. Overrein: "Kinas 
Kommunistiske Parti og Komintern" i Stalinismen, en marx
istisk kritikk, Gyldendal 1974.

21) "Men først og fremst ble EEC-kampen en skole i praktisk 
enhetsfrontarbeid." (AKP(m-l) - programmer og Vedtak fra 
det 1. landsmøtets februar 1973, s.125.)

22) Slike "trivielle detaljer" som at en vesentlig del av ar
beiderklassen stemte ja, fikk naturligvis ingen plass i 
dette helhetsbildet. I Oslo - der EF-motstandsarbeidet var 
mest intenst - stemte 194.000 ja og 98.000 nei.

23) "I dag trues de demokratiske rettighetene av framstøt som 
har klart fascistiske trekk. Nye lover vil innskrenke fol
kets rettigheter ... AKP(m-l) vil mobilisere folket til 
forsvar for alle demokratiske rettigheter ..." (AKP(m-l)
- programmer og vedtak fra det 1. landsmøte, s.45).

24) Denne kategoriens problematiske forhold til ml-bevegelsen 
kan langt på vei sammenlignes med Sartres "eksistensielle" 
sympatisørforhold til det franske KP i 1950-åra. Merleau- 
Pontys kritikk av denne posisjonen har derfor aktualitet: 
Die Abenteuer der Dialektik, Frankf. 1968, kapitlet "Sartr 
und der Ultra-Bolschewismus".

25) Også på dette punktet er det forskjell på en stramt orga
nisert og ideologisk sammensveiset kader-organisasjon som 
f.eks. KFMLr og mer utflytende, "praktisistiske" og kvanti 
tativt større organisasjoner som SKP og AKP(m-l). Den førs 
te er "immun" og mer eller mindre upåvirkelig overfor im
pulser utenfra, mens de siste er ekstremt tilpasningsdyk- 
tige med et ytterst pragmatisk forhold til sitt eget ideo
logiske grunnlag. De sekteriske tendensene trer derfor
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mye klarere fram hos KFMLr enn hos de to andre organisa
sjonene.

26) Selections from^the Frison Notebooks3 London 1973, s.151.
Et annet sted sier Gramsci: "Når vi analyserer utviklinga 
til partier er det nødvendig å skille mellom: deres sosi
ale gruppe; deres medlemsmasse; deres byråkrati og gene
ralstab." Ibid., s.211.

27) Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte^ Frankfurt,a.M., 1965, 
s.9.

28) Jfr. Stalinismen - en marxistisk kritikk3 Gyldendal 1974, 
og dessuten Trond Spurkelands artikkel til slutt i dette 
heftet.

29) Marx til Bolte, 23. november 1871. Marx-Engels-Werke, bd. 
33, s.328.
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